Weekweetjes
Week 22-23

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
BSO
In de bijlage vindt u een brief over het opzetten van een BSO bij ons op school.
Schoolreis
Maandag 14 juni gaan we met de hele school op schoolreisje. We brengen eerst de spullen van groep 6-7-8
bij de kampeerboerderij. Vervolgens gaan we met zijn
allen naar Sybrandy’s Speelpark in Oudemirdum.
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar begeleiders.

14-15-16 juni:
groep 6-7-8 op
kamp.
14 juni:
groep 1-5
schoolreisje.
24-25 juni:
kinderen zijn beide
dagen de hele dag
vrij in verband met
werkdagen van
het team.

Zomerschool
Naast de bijlage van de BSO vindt u ook flyers over de Zomerschool.
Zij organiseren in de zomervakantie een leerzame, maar ook gezellige
week aan het einde van de zomervakantie.
Leskracht schoolbreed!
De bovenbouw werkt inmiddels al een jaar met de methode Leskracht.
Deze methode omvat geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.
Daarnaast kan taal ook heel gemakkelijk worden gekoppeld aan de thema’s.
In december heeft de middenbouw deze methode gekregen. Afgelopen
donderdag is dan ook de kist voor de onderbouw geleverd. Juf Anneke en
juf Regina hebben dezelfde middag een training voor deze methode gevolgd.
Op deze manier kunnen we het onderzoekend en thematisch leren schoolbreed
nog meer uitbreiden! We gaan deze weken met elkaar een thema uitwerken.
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Schoolbreed circuit

Inmiddels zijn we al twee weken aan de slag met een speciaal circuit op de donderdagmiddag:
De kinderen zitten in gemengde groepen en zes weken lang gaan zij verschillende activiteiten bij langs.
Activiteiten die aan bod komen zijn:
- een tasje maken van vilt en de festonsteek leren.
- techniek: drijft het of zinkt het? Onderzoek doen met verschillende attributen.
- koekjes bakken en een recept schrijven.
- ICT: een PowerPoint maken.
- schilderopdracht op een paneeltje.
- crea: een bakje maken van klei en versieren.
Alle kinderen zijn erg betrokken, zo mooi om te zien!

Onderbouw groep 0, 2 en 3
letter van
Het thema ‘lente / vogels’ sluiten we deze week af… maar eigenlijk sluit het heel
de week:
mooi aan bij het laatste schoolbrede project van dit schooljaar: ‘kriebelbeestjes’!
De kinderen mogen attributen meenemen die bij dit leuke thema passen.
De vogelkijkhut was een geliefde plek om naar vogels (en schapen en ...…) te zoeken
gras
door de verrekijker, daarna de vogel(s) tekenen en beschrijven. Dat was bijv. een
mooie oefening in gedetailleerd naar iets kijken en dat elkaar weer vertellen.
Ook hebben we bezoek gehad van een echte ‘gruttospotter’.
Wat hebben we veel geleerd en gezien! Hilde liet zien hoe een
grutto gevangen wordt en hoe ze de grutto herkent door de ring om zijn pootje.
Ze had een grote verrekijker mee, dat was heel bijzonder! Verder onderzoekt ze
hoeveel kuikentjes er groot worden gebracht, want dat gaat nog wel eens mis…
maar daar weten we door het project over ‘Greidhoeke goes onderwijs’ alles van.
Ook in de onderbouw gaan we werken met de methode Leskracht, we zijn benieuwd!
Schoolreisje: wij gaan maandag 14 juni naar Sybrandy’s Speelpark, informatie volgt.
Een nieuw gezicht in onze groep: Symke van der Vries heeft vandaag voor het eerst
meegedraaid en wat ging dat goed! Ze wordt 30 augustus vier jaar en mag nu alvast
wennen. Symke, heel veel plezier op onze school en wij wensen jouw een fijne tijd toe!
Er zitten nu drie kinderen in groep 0, drie in groep 2 en ook drie in groep 3 :-)

g

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
Kind gesprekken
Deze week zijn we in groep 4/5 begonnen met kind gesprekken. Op wat rustige momenten heb ik al
een paar kinderen gesproken. Erg fijn om het te hebben over wat goed gaat, waar ze nog lastig vinden
en wat we kunnen doen om elkaar te helpen! Nog niet iedereen is geweest, maar het streven is om
volgende week iedereen gesproken te hebben.

Weer een dag samen in de klas!
Afgelopen donderdag hebben we het weer samen geprobeerd in de klas. De kinderen wilden dit zelf
weer erg graag proberen, dus met wat gezamenlijke afspraken hebben we er een erg leuke dag van
gemaakt! Hopelijk kunnen we deze stijgende lijn doorzetten en kunnen we meer van dit soort
momenten en dagen hebben voor de zomervakantie.

Laatste rots en water
Volgende week hebben we alweer de laatste les van Rots en Water. Erg jammer, maar wat hebben we
veel geleerd!
De laatste les gaan de kinderen een (van speciaal hout
gemaakt) plankje doormidden slaan en ze krijgen allemaal
een diploma!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Kamp
De kinderen hebben er al helemaal zin in! Wel zijn we nog op zoek naar iemand die ons weer uit
Oudemirdum kan halen woensdag aan het eind van de ochtend.
Aankomende maandag krijgen de kinderen een informatiefolder mee naar huis.

Thema
Het thema wereldoorlog is afgerond. Komende week beginnen we met een nieuw thema: ‘Wereldse gebieden’. Onderwerpen als Landschappen, natuurgebieden, klimaten en verschillende grondsoorten komen aan bod.

Musical
Inmiddels zijn alle scenes al een keer voorbij gekomen. Volgende week beginnen we weer vooraan.
Om de tekst er goed in te krijgen, hebben de kinderen als opdracht gekregen om elke dag een
kwartiertje te oefenen.
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