Weekweetjes
Week 24-25

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

Agenda

Schoolreis/Kamp
Maandag is het zover, dan gaan we eindelijk op schoolreis. Het lijkt mooi weer te
worden, dus dat wordt extra genieten! Voor de ouders die rijden: we vertrekken om
9.00 uur vanaf school. Als u eerder aanwezig kan zijn zou dat fijn zijn, dan kunnen de
auto’s worden ingepakt. We gaan eerst naar de
kampeerboerderij om de spullen van groep 6-7-8
daar te brengen. Daar gaan we ook met elkaar fruit
eten, dus de kinderen moeten zelf voor fruit en
drinken zorgen. Daarna vertrekken we naar Sybrandy’s Speelpark. Wij lunchen in het park.
‘s Middags vertrekken we rond 15.00 uur vanuit
Sybrandy’s Speelpark weer naar huis. Dat betekent
dat we rond 16.00 uur weer in Itens zijn.
Heel fijn dat er zoveel rijders/begeleiders zijn. We maken er een feestelijke dag van!

Formatie
We hebben de formatie voor volgend jaar zo goed als rond. We hopen u zo snel
mogelijk te informeren over de invulling van het team. Wat we wel al kunnen vertellen
is dat we inzetten op een rustig rooster. We kunnen de hele week in drie groepen werken. Groepen worden niet meer gesplitst, daardoor hoeven de kinderen niet meer van
lokalen te wisselen.

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.
6 Juli
Musical Première
7 Juli Reserve
avond
8 juli
Laatste schooldag
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MR
Op dit moment bestaat de MR uit Hans Breukelaar, Anita Nijholt, Anneke Verbeek en Joukje Salverda.
Hans heeft aangegeven dat graag wil stoppen met de MR. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een vervanger. Lijkt u het leuk om deze functie op te pakken? Dan horen we het graag!

Thema Wereldse gebieden
Alle kinderen van de Romte werken
aan hetzelfde thema. Onderwerpen
als kriebelbeestjes en grondsoorten
komen naar hierin naar voren. Deze
week zijn we met zijn allen op pad
gegaan. Op zoek naar de
verschillende kriebelbeestjes en
grondsoorten.
Wat een enthousiasme!

Onderbouw groep 0, 2 en 3
De kinderen hebben deze week al hard gewerkt aan het thema Kriebelbeestjes. Op de onderstaande foto
is te zien wat de kinderen allemaal al hebben geleerd!
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Middenbouw groep 4 en 5
Afgelopen week zijn we verder gegaan met het thema kriebelbeestjes / Wereldse gebieden. We hebben besproken welke dieren ondergronds leven, en hebben dit ook nagetekend en geschilderd. Hieronder ziet u het resultaat van enkele leerlingen.

Verder hebben we op vrijdag 11 juni in de broodpauze lekker
buiten gezeten en geprobeerd vissen te vangen. De vissen zelf
wilden niet happen, maar de kinderen hadden er wel veel
plezier in!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Kamp
De kinderen en de juffen hebben enorm veel zin om op kamp te gaan. De boodschappen zijn allemaal al
binnen er zijn zelfs al tassen in gepakt. Top. Het worden mooie en warme dagen. Daarom graag extra
denken om zonnebrand en ook een pet komt goed van pas. Zelf hebben we pakjes drinken voor de kinderen, maar omdat de kinderen goed moeten drinken is het misschien ook verstandig om een flesje
mee te nemen die ze kunnen vullen met water.
EK-rekenen
Vandaag is de start van het EK. Hier hebben we in de
rekenles aandacht aan besteed. Ze moesten op het
plein iets tekenen wat met het EK te maken heeft.
Maar het moest wel iets zijn wat rond, vierkant,
rechthoekig of driehoekig was. Nadat ze getekend
hadden moest de oppervlakte en omtrek van de
vorm worden berekend.
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