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
De duurzame supermarkt
Er wordt op school hard gewerkt aan het thema de duurzame supermarkt. Er zijn in de onderbouw al veel verpakkingen gebracht, waardoor er een mooie volle supermarkt gebouwd is.
In de bovenbouw hebben de kinderen geleerd over hoe plastic wordt gemaakt en wat biologisch
voedsel is. Volgende week willen we met de kinderen naar de supermarkt om te kijken wat er in
de supermarkt nog duurzamer kan.
Circuit
De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 weer begonnen met een circuit. Tijdens
het circuit komen er verschillende onderdelen aan bod. Alle groepen zijn door elkaar gehusseld
en vervolgens verdeeld in drie groepen. Elke week krijgen ze dan een nieuwe opdracht. Zo is er
een groepje dat leert vingerhaken. Met de lange lijn die ze hebben gevingerhaakt, maken ze een
mooi kunstwerk. Bij een andere opdracht draait het vooral om samenwerking. Met het hele
groepje maken ze met verf één poster voor De Romte. Bij de laatste zijn ze bezig met het programmeren. Ze leren hier met behulp van Bomberbot sequenties te maken. Dit is een moeilijk
woord voor een reeks van instructies die stap voor stap wordt uitgevoerd, van begin tot eind.
Actie Oekraïne
We zitten in de tweede en laatste week van onze actie: 11-scholentocht, samen voor Oekraïne.
De kinderen hebben zich enorm ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne.
Samen met de andere 10 scholen hebben ze meegefietst in de 11-scholentocht. Deze tocht,
en daarmee ook de actie, duurt tot en met woensdag 30 maart. Boazum zal dan als laatste
school hun deel van de tocht fietsen en komen dan met het eindbedrag aan in Itens.
De tussenstand is te volgen via www.11scholentocht.nl.
Op De Romte hebben we naast de fietstocht ook andere acties georganiseerd. Zo hebben we
vorige week koekjes gebakken en deze bij het hek verkocht, de opbrengst hiervan was maar
liefst €107,-! Afgelopen donderdag hebben de kinderen zich in het zweet gerend tijdens onze
sponsorloop. Na het zoeken van verschillende sponsors hebben ze rondjes gerend over het
sportveld. Deze gelopen rondjes hebben zo’n 1500 euro binnengebracht!
Vrijdag 25 maart hebben ze er voor gezorgd dat de auto’s weer Saharazand vrij waren.
Ook dit heeft een mooi bedrag op gebracht, namelijk €155,00.
Tijdens de twee actieweken worden er ook flessen ingezameld, u kunt nog tot dinsdag 29 maart
flessen inleveren. Dan worden ze weggebracht en kan dit bedrag ook worden overgemaakt.
Wij zijn ontzettend trots op het resultaat, maar ook zeker op de inzet van de kinderen!
Op de volgende pagina vindt u een impressie van de actie.

Woensdag 30 maart
Einde actie: 11scholentocht, samen
voor Oekraïne.
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:
Vrij: Goede Vrijdag
en Pasen.
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Sfeerimpressie

Onderbouw groep 1 t/m 3
Wat een bedrijvigheid op onze school: natuurlijk het schoolbrede project ‘de duurzame supermarkt’, de acties
voor Oekraïne én er wordt over de lente gewerkt! In de supermarkt, die al zo vol is, dat het wel een echte supermarkt lijkt :-) , gaan de kinderen boodschappen doen. Ze hebben eerst natuurlijk een
boodschappenlijstje gestempeld.
Ook worden er mooie tassen gemaakt met een prachtig vlechtwerk , heeeeel knap!
Verder zijn er op grote paaseieren voorbereidende schrijfoefeningen gemaakt met wasco, daar overheen is ecoline geverfd, het resultaat is heel vrolijk om te zien. Ninthe is
het fruit aan het wegen en ze geeft op het papier aan wat zwaar is en wat licht.
De kinderen van groep 3 zijn heel druk bezig met het oefenen van het klok kijken:
naast de hele en halve uren, komen nu de kwartieren erbij. Ook de dubbelwoorden komen aan bod.
Dat oefenen we o.a. op een leuke manier tijdens het taalcircuit door samen spelletjes te
doen en zo te leren.
Vanochtend zijn de kinderen van groep 0-1-2-3 begonnen met de fietswasstraat! De drie fietsen zijn weer
helemaal blinkend schoon geworden. Vanmiddag waren de auto’s aan de beurt: filevorming in Itens!!!
Nog één week knallen met onze flessenactie en dan vieren we woensdag op onze school het einde van de actie.

Middenbouw Groep 4/5
Wat worden wij toch verwend met het prachtige weer van de afgelopen dagen! Met zulk mooi weer
kunnen wij natuurlijk niet binnen blijven. Naast het buiten eten wordt er buiten ook nog veel geleerd. Met begrijpend lezen heeft de middenbouw afgelopen woensdag een zogenaamd Zweeds
loop spel gespeeld. Eerst de tekst lezen en daarna over het plein rennen om verschillende vragen te zoeken en te beantwoorden over diezelfde tekst. Met een goed antwoord bij een vraag wordt een letter verdiend. Deze letters vormden uiteindelijk
het moeilijke woord ‘pannenkoeken’. Iedereen vroeg bij vierde letter ‘n’, “weer een ‘n’!?”. Welk woord heeft nou vier dezelfde
letters, pannenkoeken dus! Naast dit leuke leerzame spel zijn we ook bezig geweest met de tafel van 6 en zelfs de tafel van 11.
De kinderen moesten het antwoord zoeken die bij de bepaalde som hoorde. De antwoorden stonden met krijt geschreven op
het plein. Rennen en rekenen tegelijk dus! Zulk weer willen we elke week wel en hopelijk ook op 5 april want dan is het de
Nationale Buitenlesdag. Maar altijd buiten hoeft stiekem niet van de kinderen, omdat er tijdens het eten twee liedjes gedraaid
mogen worden. Iedereen wil natuurlijk wel even voor ‘DJ’ spelen. Tijdens “Tsjoe Tsjoe Wa” werd er dan ook vrolijk meegezongen en gedanst (zie foto).

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Leftraining in de bovenbouw
De kinderen in de bovenbouw hebben nu een aantal leftrainingen gehad. De kinderen geven zelf aan dat ze al verschil zien/
voelen. Dat is fijn om te horen! Ook wij zien dat de groep steeds meer één wordt. Meester Hanno gaat nu eerst in overleg met
de juffen over hoe we de groep nog verder kunnen helpen. Wordt vervolgd!
Cursus Juf Joukje
Donderdag 31 maart en vrijdag 1 april is juf Joukje niet aanwezig op school. Zij volgt deze dagen de training ‘ut mut er út’.
Na het volgen van deze training mag juf Joukje de Leftraining die de bovenbouw gehad heeft van Meester Hanno ook geven.
Juf Mireille zal deze dagen voor de Bovenbouw staan.
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