Weekweetjes
Week 11-12

Beste ouders / verzorgers van De Romte,
In de Weekweetjes vindt u algemene informatie, data voor in de agenda
en nieuws uit de groepen. Mochten er vragen zijn, geef het dan gerust aan.
Het team van ‘De Romte.’

Agenda

Algemene informatie
Geslaagde ouderavond
Afgelopen maandag hebben we een geslaagde ouderavond gehad. Fijn dat we dit weer konden
organiseren sinds een lange tijd. Er was een mooie opkomst en we hebben veel informatie
gekregen waarom het zo belangrijk is om thuis én op school spelletjes te doen! Meer info volgt.

Donderdag 31 maart:
leerlingen zijn om
12.00 vrij in verband
met een werkmiddag
van het team.
Donderdag 14 april:
Paasviering: meer
informatie volgt.
Vrijdag 15 april en
maandag 18 april:
Goede Vrijdag en
Pasen.

In actie voor Oekraïne
Natuurlijk gaat het vreselijke nieuws over het gebeuren in Oekraïne niet aan ons voorbij.
Samen met de scholen van OT Noord willen ons ook inzetten en daarom is er een actiedag
op touw gezet: 11-scholentocht 'samen voor Oekraïne'! Van 14 t/m 31 maart gaan wij met elkaar
in beweging om in estafettevorm geld op te halen. Volgende week krijgt u hier meer informatie.
Supermarkt
Het thema ‘de duurzame supermarkt’ is deze week van start gegaan: donderdagochtend kwam
Eelco Boonstra langs, hij is de filiaalmanager van Jumbo Kooistra uit Wommels. In de midden–
en bovenbouw heeft hij verteld over hoe duurzaam deze supermarkt nu al is en wat plannen voor
de toekomst zijn. De kinderen hadden van te voren al goede vragen bedacht en die konden nu
gesteld worden. In de onderbouw kon hij de supermarkt bewonderen en hij was onder de
indruk wat er in drie dagen al gedaan was! Vooral de poster vond hij heel knap gemaakt :-)
De komende tijd gaan de kinderen hiermee aan het werk: natuurlijk komt het rekenen met geld
aan bod, maar er wordt bijv. ook onderzocht waar de producten vandaan komen, wat er in zit,
wat gezond - ongezond is enz. enz. Ook brengen we een bezoek aan de supermarkt om alles
‘in het echt’ te bekijken. Kortom: alweer een leerzaam schoolbreed thema op SBS ‘De Romte’!
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Schoolschaatsen

Onderbouw groep 1 t/m 3
Wat hebben we vrijdagochtend een superleuke én leerzame afsluiting van het project
‘Techniek moet je doen’ gehad! In alle groepen werd gepresenteerd wat er allemaal geleerd
was en dat was veel :-) Nu is alles weer opgeruimd en gaan we door naar het volgende
schoolbrede project: ’de duurzame supermarkt’! In de onderbouw zijn we gestart met het
opbouwen van de supermarkt. Dankzij het sparen van lege en schone verpakkingen is de
supermarkt al mooi gevuld, maar nog lang niet vol :-) dus... er kan nog meer bij!
Zoals al vermeld vond Eelco Boonstra, de filiaalmanager van Jumbo Kooistra Wommels,
de gemaakte poster met de openingstijden heel knap gemaakt. Heel fijn dat hij spullen
meeneemt die wij mogen gebruiken én dat wij op visite mogen komen in de supermarkt.
In samenwerking met Pabo-studenten van NHL/Stenden zijn er filmpjes gemaakt met verschillende fruitknuffels.
Zij beleven avonturen in de supermarkt en ze gaan ook op pad met een vrachtwagen… Naar aanleiding van deze
filmpjes krijgen de kinderen van groep 0—1– 2– 3 vragen aangereikt, waar ze antwoorden op gaan bedenken.
Alweer een nieuw gezicht in groep 0: Nyck Koning is op vrijdagochtend aan het wennen. Wij wensen
Nyck heel veel plezier toe bij ons op SBS ‘De Romte’. In groep 0-1-2 zitten nu 9 leerlingen :-)
Op donderdagochtend mogen de ouders de kinderen in school brengen: even de gemaakte werkjes
bekijken, de sfeer proeven in het lokaal en samen een werkje uitkiezen aan de tafels. Op de andere
dagen gaan de kinderen weer heerlijk buiten spelen, samen met de andere kinderen van groep 4-8.
De portfolio’s zijn vrijdag meegeven: we hopen dat de kinderen vertellen bij de gemaakte werkjes, tekeningen,
foto’s en geschreven verhalen die in de map zitten en dat u zo een goed beeld krijgt van wat wij allemaal doen.
Op de voorkant staat de allernieuwste groepsfoto met alle kinderen van groep 0—1—2—3 en de juffen.

Middenbouw Groep 4/5
Hard werken wordt beloond! De middenbouw heeft het eerste echte portfolio van dit schooljaar
mee naar huis gekregen. Ik hoop dat de kinderen ze met trots laten zien aan familie en vrienden! Nu
op naar het volgende half jaar in groep 4 en 5. Die eerste week is wat raar begonnen. Juf Mireille,
Ylonka en Sanne thuis met corona en meester was ook nog ziek op dinsdag. Desondanks wordt er nog steeds hard gewerkt op
zowel school als thuis. De eerste toetsen van rekenen komen er alweer aan en ook staat er weer een dictee op de planning de
komende weken, maar met deze inzet zit ik daar niet over in! In de middenbouw wordt er ook aandacht besteed aan de rampzalige oorlog in Oekraïne. De kinderen zijn aan de slag geweest met 3 vragen. Wat is oorlog? Wat vind je van oorlog en wat zou
je doen als je op dit moment in Oekraïne woont. Hiermee vormen de kinderen hopelijk een goede mening
en staan ze stil bij deze nu al zwarte bladzijde van deze
eeuw. De geschreven stukjes worden later in de spellingsles weer behandeld, zodat er, hoe gek het klinkt,
ook nog van geleerd wordt. Verder zijn we vrijdag 11
maart begonnen met het vrijdagscircuit. Groep 3 t/m 8
gaan weer leuke dingen maken in de verschillende
klassen. In het middenbouwlokaal is er een prachtig
schilderij gemaakt van “De Romte”. Dit schilderij wordt
gebruikt voor de komende weken en wordt opgehangen in de school.

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Techniek project
Het techniekproject is succesvol afgesloten. Er werd voor de hele school gepresenteerd. Er zijn twee kahoots gehouden, waar
enthousiast aan werd meegedaan door kinderen, meester en juffen. Er is een prachtige badeend gemaakt, er is een hydraulische lift getest met een leerling erop (hij kon ook 8 auto’s van juf Mireille optillen), er is uitleg gegeven over hoe kaats– en
voetballen worden gemaakt en er is uitleg gegeven over windmolens, waterraden en zonnepanelen. We hebben heel veel
geleerd van en met elkaar.

Spreekbeurten
Deze week zijn de eerste spreekbeurten gehouden. Jurre, Marijn en Hylke mochten het spits afbijten. Spannend, maar het is goed gegaan! De
komende week zijn Dennis, Joris en Sybren.
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