Weekweetjes
Week 13-14

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
Juf Wobkje.
Helaas duurt het herstel van juf Wobkje langer dan verwacht. Er is ons aangeraden om even
geen contact met haar te hebben, zodat ze in alle rust kan herstellen. We hopen dat wij haar
snel weer bij ons op school zullen zien! We zijn blij dat juf Susan haar zolang kan vervangen.

Wie is er wanneer.
De afgelopen tijd is er veel gebeurd op de Romte: het uitvallen van juf Wobkje, nieuwe onderwijsassistenten, vervanging en daardoor wisselingen van werkdagen. In de tabel hieronder vindt
u een overzicht op welke dag welke juf aanwezig is in de groep van uw kind:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep
1-2-3

Juf Angela

Juf Angela

Groep 1 - 4
Juf Anneke

Juf Anneke

Juf Anneke

Groep
4-5

Juf Susan

Juf Susan,
Juf Hillie
(onderwijsassistente)

Juf Susan

Juf Susan
Juf Trijntje Nienke
(onderwijsassistent)
‘s middags
3—5:
Juf Anneke

Juf Joukje Z

Juf Joukje S

Groep
6-7-8

Juf Joukje S

’s ochtends
Juf Joukje Z

Groep 5 - 8
Juf Joukje S,
Juf Hillie
(onderwijs
assistente)

Donderdag 1 april
Kinderen 12.00
vrij—werkmiddag
OT-Noord.
2— 4 april
Pasen
26 april
Kinderen vrij –
werkdag team.
27 april
Kinderen vrij –
Koningsdag.

’s middags
Juf Joukje S
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Juf Hillie
Hallo allemaal, Even een stukje over wie ik ben en wat ik doe.
Mijn naam is Hillie Bergsma, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Reduzum. In mijn vrije
tijd vind ik het leuk om te wandelen (vooral op het strand en in het bos), te fotograferen, te skeeleren, te tekenen, cake en taarten te bakken. Ik heb de opleiding mbo
onderwijsassistent niveau 4 op 16 februari officieel afgerond. Naast mijn werk als
onderwijsassistent ben ik persoonlijk begeleider van een 4-jarig kindje met het Syndroom van Down. Als onderwijsassistent ben ik werkzaam in verschillende groepen
op verschillende scholen. Ik help leerlingen met de dingen die ze moeilijk vinden.
Ook geef ik leerlingen extra uitdaging als zij dit nodig hebben.
Ik heb enorm veel zin in deze leuke en leerzame tijd op De Romte in Itens!
Parro
We zijn al aardig gewend aan Parro. Een erg fijn middel voor communicatie tussen ouders en leerkrachten.
Alle leerkrachten van de Romte staan in de app. Wat ons betreft kan ziekmelden ook via deze app. Het is
wel zo dat we geen meldingen krijgen als het onze vrije dag is, daarom is een telefoontje naar school altijd goed.
Paascrea
Deze week zijn alle kinderen creatief bezig geweest in het kader van de Lente / Pasen.
Donderdagmiddag hebben ze een ei versierd en vrijdagmiddag stond in het teken van
het maken van vrolijke kippen en Paasversieringen. Erg leuk om te zien hoe de kinderen
elkaar helpen (ze waren verdeeld in gemengde groepen, iedereen door elkaar).

Onderbouw groep 1, 2 en 3
Weet u nog dat de kinderen een nest vonden in de vlinderstruik? We zijn er nog niet achter gekomen van welke
vogel het nest is… maar we zijn nu bezig om een echte vogelkijkhut te bouwen in ons lokaal: wie weet kunnen we
deze vreemde vogel spotten! De kinderen mogen attributen meenemen die in de vogelkijkhut van pas komen.
Ook hebben we een experiment uitgevoerd met groep 1 tot en met 4 en we hebben met
elkaar de onderzoeksvraag bedacht: kan een tulp groeien zonder bol en wortel?
Juf had witte tulpen gekocht en we hebben de tulpen in een vaas gezet met gewoon
water, geen water, rode, blauwe, groene en gele ecoline. De volgende dag waren de
kinderen erg benieuwd wat er was gebeurd… het bleek dat de witte tulpen prachtig
verkleurd waren! Zelfs de groene steel en bladeren van de tulp in de rode ecoline waren
rood!!! Zo konden de kinderen goed zien waar het water naar toe gaat in de plant.
De plant zonder water hing er helaas helemaal slapjes bij… Nu gaan de kinderen dit
hele leerzame proces op papier zetten en er bij tekenen. Mooie leermomenten!

letter van
de week:

n

narcis

Meester Kees is tijdens de gymles met de kinderen helemaal naar het huis van Jurre gewandeld!
Daar hebben ze even in de stal bij de koeien gekeken en daarna weer terug naar school. Fijn dat het kan :-)
Groep 3 (Ids, Thys en Ylonka) hebben deze week de Iep-toets gemaakt (dit is in plaats van de Cito). Knap hoor!

Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens | Tel: 0515-332002 | Nood: 06-39425190
E-mail: romte@gearhing.net | Website: www.deromte.nl
facebook.com/deromte

Middenbouw groep 4 en 5
Kennismaken met juf Susan
Vanaf maandag 15 maart staat er een nieuwe juf voor de klas, juf Susan.
Zij staat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend voor de groep.

Thema lente
Daarnaast is groep 4/5 begonnen aan een nieuw thema, namelijk de lente. Het weer wordt weer wat
mooier en er beginnen weer planten en bloemen te bloeien. In de klas hebben we zelf pompoenzaadjes en bloemenzaadjes geplant. Met veel licht, water en liefde hopen we straks allemaal een eigen
plantje te hebben!

Rots en water

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Werkstuk
De kinderen zijn al druk bezig met het werkstuk. Groep 8 heeft geen
planning gekregen, zij moeten het werkstuk voor 12 april inleveren.
De planning voor groep 6-7:
Dinsdag 6 april: Hoofdstuk 3 af + nawoord en literatuurlijst
Vrijdag 12 april: Werkstuk af en inleveren bij juf.

Handel en industrie
Volgende week is de laatste week dat we aan het thema ‘Handel en Industrie’ werken.
Op dinsdag maken ze een Engels reclamefilmpje over een product die ze zelf mogen uitkiezen.

Musical
We zijn druk bezig met het doornemen van de musical. Na Pasen zal Siegerke met de
kinderen het toneelspelen ook oppakken. Het zou fijn zijn als de kinderen de boekje
dan op school hebben. Over het bouwen, de rekwisieten etc. komt binnenkort meer!
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