Weekweetjes
Week 17-18

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
Vrije dagen
Dit weekend hebben de kinderen een lang weekend. Maandag hebben de juffen een
werkdag en dinsdag is het Koningsdag. Normaal gesproken hebben we de vrijdags voor
de vakantie vrij. Vrijdag 30 april is dit niet het geval. De kinderen van 3 t/m 8 gaan dus
tot 14.10 uur naar school. Groep 1/2 tot 12.15 uur. Wel zullen we deze dag (na de fruitpauze) een verlate koningspelen houden, de kinderen mogen dan ook oranje/feestelijk
gekleed op school komen.

Juf Wobkje
Feikje is op dit moment contact persoon tussen Wobkje en het team. Het is fijn om te
horen dat Wobkje toch met kleine stapjes vooruit gaat in haar herstel.

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

Juf Regina en Juf Angela
Afgelopen dinsdag was Juf Angela voor het laatst. Ze heeft de afgelopen maanden Juf
Regina vervangen. Het was een fijne juf en collega en we gaan haar zeker missen. Juf
Regina zal na de meivakantie weer van start gaan. Zij zal dan op dinsdag en woensdag
werken. Juf Anneke werkt dan weer op maandag, donderdag en vrijdag.
Afgelopen woensdag is Juf Regina al even op school geweest en hebben alle kinderen
kennis mogen maken met Jilles. Groep 1 t/m 4 was er zelfs bij toen hij in bad mocht. Fijn
om Juf Regina en natuurlijk Jilles even te zien!
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Onderbouw groep 1, 2 en 3
Wat is deze week omgevlogen! Dinsdag was juf Angela alweer voor het laatst.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben een mooie vaas met bloemen voor haar
geknutseld: een blijvend aandenken aan een fijne periode. En woensdag was het
feest, want juf Regina kwam langs met Jilles! Wat was dat leuk :-) hij is heerlijk in
bad geweest, ingesmeerd en hup, de kleertjes weer aan. Erg fijn dat het zo kon!
Juf Regina begint na de Meivakantie weer te werken in groep 1, 2 en 3 op dinsdag
en woensdag. Juf Anneke werkt dan op maandag, donderdag en vrijdag.

letter van
de week:

a

appel

Vandaag waren de kinderen van groep 1, 2 en 3 in de ban van de letter a: eerst de
introductie met het Denkvierkant (met een appel, armband, het cijfer acht en een blikje ananas).
Door middel van de coöperatieve werkvorm ‘wandel en wissel uit’ vertelden ze elkaar wat er niet bij
past. Het leuke is, dat alles goed is! Het is wat het kind wil vertellen. Gelukkig kwamen ze er zelf achter
dat alle voorwerpen met de letter a begonnen :-) Daarna hebben ze in groepjes dingen getekend die met
de a beginnen, zoals de ark, astronaut en ambulance (een beetje met hulp van het boek van de Letterdief). Groep 3 ging bezig met het zoeken, uitknippen en opplakken van dubbelklanken. Groep 1 en 2
hadden de keuze om kleiletters te rollen, de naam met lego te maken of korte woordjes te leggen/
bedenken waar de a in voorkwam. Ze hebben hard gewerkt! En zo fijn dat Esmée er online via Teams
bij kon zijn, toppie! Tot slot hebben alle kinderen de woordjes met de a aan elkaar gepresenteerd en
hebben ze een armband gemaakt. De letter a zit er nu wel in :-) Voor nu een fijn lang weekend gewenst!
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Middenbouw groep 4 en 5
Marshmallow challenge
Afgelopen maandag hebben we als groepsactiviteit in de middag de marshmallow challenge
uitgevoerd. Twee groepen die met enkel één marshmallow, 20 rauwe spaghettistengels, 1 meter
schilderstape en 1 meter touw een zo hoog mogelijke toren moesten bouwen die zelfstandig kon
blijven staan. Er werden twee verschillende tactieken
gebruikt, één tactiek werkte en de ander helaas niet..
Maar samengewerkt, dat werd er zeker!

Gesplitste groepen
Sinds maandag is groep 4/5 in de ochtend gesplitst.
De uitleg krijgen ze in hun eigen klas met hun eigen
groep, en de uitwerking van de opdrachten doen ze in
de andere twee groepen. Dit geeft een stuk meer rust,
en in de middag zijn we gezellig samen!
We zijn blij met de positieve betrokkenheid, dit
waarderen wij enorm. We willen vrijdagmiddag 30 april om 14.15 een kort koffiemoment op het plein
organiseren, voor wie wil. Om de positieve sfeer te behouden en met zijn allen goed de vakantie in te
gaan!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Musical
De kinderen hebben allemaal een schema gekregen voor het oefenen van de musical. Vrijdag 30 april
wordt er gewerkt aan scene 3, 4 en eventueel 5. Deze teksten kunnen ze ook thuis oefenen.
Groep 8 – geschiedenis
Om groep 8 wat te laten wennen aan het leren hebben ze hun geschiedenis boek mee naar huis gekregen. Woensdagmiddag 28 april hebben ze een toets van thema 4 – wereldoorlogen. In principe hebben
ze alle teksten al gelezen en er vragen bij gemaakt. De stof is dus niet nieuw.
Werkstukken
De kinderen hadden allemaal hun werkstuk op tijd af, super! Nu laat juf het wat afweten. Nog niet alles
is nagekeken. Maandag zal juf alle werkstukken bij langs en woensdag zullen de kinderen allemaal hun
cijfer krijgen.
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