Weekweetjes
Week 15-16

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.’

Algemene informatie
Team
Op dit moment is juf Regina nog met zwangerschapsverlof. Het gaat goed met haar en Jilles.
Na de Meivakantie staat ze weer voor de klas. Ze zal dan eerst twee dagen werken in de onderbouw. Juf Joukje Zijlstra blijft tot de zomer in groep 6—8 werken.
Feikje Toering is op dit moment de contactpersoon tussen het team en juf Wobkje.
Juf Wobkje heeft tijd nodig om te herstellen en wij wensen haar daarbij veel sterkte toe.

Bericht vanuit de MR
Het is en blijft een bijzondere tijd voor iedereen met de huidige Corona maatregelen. Gelukkig
mogen de kinderen sinds een tijd weer naar school, echter zijn de contactmomenten tussen
de ouders en de juffen zeer beperkt en realiseren wij ons dat het contact met school sterk is
veranderd. De ouderavond die gepland stond in maart kon helaas niet doorgaan maar dat
betekent niet dat de MR helemaal niets doet. Op de achtergrond onderhouden wij contact
met de juffen en proberen wij ze waar nodig te ondersteunen.
In de MR vergadering van 8 april (de notulen zijn in de bijlage te vinden) is gesproken over de
formatie voor komend jaar, dus daar wordt al hard aan gewerkt.
Willen jullie woensdag 23 juni vrijhouden in je agenda? Dan gaan we ervoor om de zogenaamde
‘zakelijke’ ouderavond te organiseren. Hopelijk kan het weer op de ‘normale’ manier maar
anders bedenken we een manier waarop iedereen aanwezig kan zijn.
Vanuit de MR hebben wij de vraag of er ouders zijn die op korte termijn een ouderavond
georganiseerd willen zien in bijvoorbeeld digitale vorm via Teams en wat ze dan graag als onderwerp willen bespreken op deze ouderavond. Jullie kunnen dit doorgeven aan Hans of Anita.

Agenda
26 april
Kinderen vrij –
werkdag team.
27 april
Kinderen vrij –
Koningsdag.
1 – 9 mei
Meivakantie

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

twitter.com/SbsDeRomte

Vrije dagen
Koningsdag valt dit jaar op een dinsdag. Daarom hebben wij er voor gekozen om maandag
26 april een margedag te plannen, de juffen hebben dan een werkdag. De kinderen zijn dus op 26 april en 27 april vrij.

Zomerse dagen
Deze week hadden we de muts weer op en de handschoenen aan. Bijna niet meer voor te stellen dat we vorige week
twee zomerse dagen hadden. Heerlijke dagen om buiten te spelen: zandbak open en heerlijk met elkaar spelen!

Onderbouw groep 1, 2 en 3

letter van
de week:

Laatst zat er een prachtig nest met gekleurde én gestippelde veren in de vlinderstruik…
De kinderen hebben allemaal een vrolijke fantasievogel geverfd die bij dat nest hoort.
De ‘vogelkijkhut’ voor het raam is favoriet en de kinderen zien al veel vogels voorbij
komen zoals de eend, de meerkoet, de kraai… Ze maken een tekening van de vogel en
schrijven bijv. op welke kleuren de vogel heeft en hoe de snavel er uit ziet. Zo leuk om te
merken dat er steeds gedetailleerder gekeken wordt naar de verschillende vogels!
zwaan
De kinderen mogen attributen meenemen die we in de vogelkijkhut kunnen gebruiken.
We hebben met elkaar een woordweb gemaakt over ‘vogels’ met o.a. wat eten ze, hoe
zien ze er uit, wat kunnen ze, welke vogels kennen we al? Mooi om te zien dat alle kinderen meedoen en elkaar
helpen met het opschrijven van de (moeilijke) woorden. Zo leren ze samenwerken en met elkaar overleggen :-)
Ook stond er bewegend leren op het programma: juf had woorden in de (plastic) eieren gedaan en verstopt in
het lokaal (er wordt op drie niveau ’s gewerkt met Veilig leren lezen en elk niveau had twee kleuren eieren).
Daarna het ei zoeken, openmaken, het woord aan juf voorlezen, kaartje terug in het ei en het woord opschrijven.
Wat waren ze enthousiast bezig en wat waren dit veel vliegen in één klap, zoals bewegen, lezen, onthouden,
schrijven en vooral plezier maken! Tot de Meivakantie werken we aan dit inspirerende thema.

z
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Middenbouw groep 4 en 5
Écht kennismaken met de juf
We zijn inmiddels een maandje verder, en de leerlingen ik beginnen elkaar steeds beter te leren
kennen en onze draai te vinden. Nu zou ik het heel fijn vinden om ook de ouders wat beter te leren
kennen. Dit zou ik graag doen middels een kort gesprek via Teams. Volgende week zal ik even een
bericht op Parro zetten met meer details. Tot snel!

Ballonnentoren!
Afgelopen donderdag hebben we in groep 4/5 in teams een ballonnentoren gemaakt! De kinderen
mochten alleen schilderstape en ballonnen gebruiken, en moesten samenwerken om zo hoog mogelijk
te komen! Hieronder een paar foto’s van het proces en het eindresultaat, ze hebben het echt super
goed gedaan samen!!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Werkstuk
Ik heb al veel werkstukken mogen ontvangen van de kinderen. Maandag 12 april is de uiterlijke datum dat
de kinderen het werkstuk kunnen inleveren. We zullen dan ook een planning maken voor de spreekbeurt.
De spreekbeurt heeft dan hetzelfde onderwerp als het werkstuk.

Nieuw thema
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema: Wereldoorlogen. Een heftig thema, maar wel erg interessant. Om onze thematafel te vullen zijn we nog op zoek naar materialen die passen bij de wereldoorlogen.
Mocht u thuis materialen, zou u die dan aan uw kind mee willen geven?

Musical
Voor dinsdag 13 april moeten de kinderen die in scéne 1 zitten ook hun tekst
kennen. Ze kunnen dit oefenen door te lezen, maar ook door de tekst zoveel
mogelijk hard op uit te spreken. Bijvoorbeeld als ze de vaatwasser leeg halen
☺
Tijdens crea zijn we bezig met de kunststijl ‘de Stijl’
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