Weekweetjes
Week 26-27

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

Ouderavond op 23 juni ‘21.
Woensdagavond hebben we een positieve ouderavond gehad. We waarderen het dat er zoveel
ouders op af kwamen. Samen met u staan we voor de school en we willen allemaal het beste
voor uw kind. Voor wie er niet bij kon zijn, is er een verslag geschreven van de ouderavond.
Dit verslag is te vinden in de bijlage, we zouden het fijn vinden als u dit doorleest.
Op deze avond is ook de situatie van groep 4/5 besproken. Ouders van wie de kinderen niet in
deze groep zitten, wilden toch ook graag op de hoogte worden gehouden, heel begrijpelijk.
Vorige week is er een brief naar de ouders van groep 4/5 uit gegaan met informatie over bij wie
ze terecht kunnen met vragen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de ouders van groep 4/5,
maar voor alle ouders van de Romte. Wilt u iets bespreken, dan kunt u eerst bij de betreffende
leerkracht terecht. Daarnaast kunt u ook in gesprek met Joukje Salverda, Jetske Hettinga en
Arnold Oosterdijk.

Week 26
Driegesprekken
OB en BB.
5-6 Juli
Musical voor de
groep 6-7-8
leerlingen.
8 juli
Laatste schooldag,
13.00 uur uit.

Laatste schooldag
Het schiet al op, 8 juli is alweer de laatste dag van dit schooljaar. De kinderen mogen deze dag
verkleed naar school komen. Groep 8 zal voor deze laatste schooldag een spelletjes speurtocht organiseren. Tussen de middag willen we graag pannenkoeken eten met de leerlingen.
Onze vraag is: Welke vader/moeder zou voor ons een stapel pannenkoeken willen bakken?
Dit kan aangegeven worden bij één van de leerkrachten. U krijgt van ons het bakmeel enz.
Om 12.15 uur begint dan het officiële gedeelte, namelijk het afscheid van een aantal leerkrachten en leerlingen. Om 13.00 uur zijn de kinderen vrij en mogen ze genieten van een
heerlijke zomervakantie!
Even voorstellen
Komend schooljaar zullen er een aantal nieuwe leerkrachten ons team komen versterken.
Op de volgende twee pagina’s zullen zij zich aan u voorstellen.
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Juf Irma
Beste ouder(s) en leerlingen van de Romte,
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Irma de Vries- Emmerig en ik kom met ingang van het nieuwe schooljaar
op de Romte als intern begeleider het stokje overnemen van Jetske Hettinga. Ik zal mij vooral bezighouden met het
ondersteunen van de leerkrachten bij de uitvoering van de zorg en tevens ben ik de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen. Ook zal ik me samen met het team bezighouden
met het vernieuwen en het door ontwikkelen van het onderwijs. Een nieuwe uitdaging voor
mij waar ik ontzettend veel zin in heb, want het is een veel omvattende functie.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Scharnegoutum. Sinds 2012 ben ik werkzaam bij Gearhing en heb ik op meerdere scholen in voormalig OT- 4 gewerkt als leerkracht en
locatie coördinator. Komend schooljaar zal ik op twee scholen een dagdeel én voor u op afroep
aanwezig zijn als intern begeleider. Daarnaast vervul ik voor anderhalve dag de taken van
medewerker organisatie en beleid in OT- Noord. Ik kijk met veel plezier uit om u te ontmoeten,
met u samen te werken en mijn steentje bij te dragen aan het onderwijs op de Romte!
Tot snel en een fijne zomer toegewenst!
Hartelijke groet, Irma de Vries- Emmerig.
Meester Remmelt
Goeie,
Miskien hiene sommigen it al heard dat der in nije meester op skoalle komt en dêr is neat oer liigd, want dat bin ik.
Myn namme is Remmelt Bouma en nei de simmerfakânsje mei ik lesjaan oan groep 4 en 5 op
tiisdei oant en mei freed. Ik bin 24 jier, wenje yn Weidum en bin sûnt april offisjeel “meester”
om’t ik doe myn diploma helle haw.
Neist myn wurk as meester bin ik yn myn frije tiid in soad op de keatsfjilden te finen. Ik keats
al sûnt ik 6 jier bin en haw mysels ûnderwilens de haadklasse yn keatst. Dêr sit in protte tiid yn,
mar ik fyn it prachtich om te dwaan! Neist dat ik sels keats jou ik ek keatstraingen foar
keatsskoalle “Score” en yn de winter fuotbalje ik yn it tredde fan Easterlittens. Oan hobby’s
haw ik dus gjin gebrek. Fierder doch ik noch wat frijwilligerswurk yn it Doarpshûs fan Weidum
en kwa wat de bern oan giet, bin ik al in oantal jier aktyf yn de Spulwike. Neist al myn
“ferplichtingen” sjoch ik myn freondin en myn freonen ek graach dus my gau ferfele doch ik net.
Ik krige no de kâns om hjirre (op “De Romte”) 4 dagen foar de klasse te stean en dêr hie en haw ik noch altyd in
protte nocht yn. As jim ris in praatsje hawwe wolle of my wat freegje wolle, doch dat dan foaral want dêr stean ik
altyd foar iepen. Ik soe sizze: oant oar skoaljier!
Remmelt Bouma.

Meester Patrick
Mijn naam is Patrick van der Veen en vanaf komend schooljaar zal ik de gymlessen op
De Romte voor mijn rekening nemen.
Even kort iets over mijzelf: ik ben (na de vakantie) 48 jaar oud, woonachtig in Leeuwarden,
getrouwd en vader van een zoon. In mijn vrije tijd ben ik te vinden op de volkstuin of op
het rugbyveld . De laatste jaren heb ik al de gymlessen op de Gielguorde in Mantgum
verzorgd en komend schooljaar ga ik dat dus ook doen voor de Romte en voor de 3
samenwerkende scholen op de vrijdag (Boazum, Wiuwert en Easterwierrum).
Ik heb zelf altijd een hoop plezier beleefd aan het geven van de gymlessen en ik hoop
dat ik dit kan doorgeven aan de leerlingen.
Vriendelijke groet, Patrick van der Veen.
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Juf Mireille
Beste ouders,
Mijn naam is Mireille de Vreeze. Ik ben 36 jaar oud en heb eerder mijn bevoegdheid voor het
middelbare onderwijs gehaald (groen onderwijs en biologie), alleen miste ik tijdens het werken
voor die klassen contact met de leerlingen, dit was wat mij betreft veel te kort (maximaal 3 uurtjes in de week). Ik heb daarom besloten me om te willen laten scholen naar leerkracht basis
onderwijs, aangezien je daar meer uren met dezelfde leerlingen hebt. Gearhing wilde dit Zijinstroomtraject graag met me aan en na wat meeloopdagen op verschillende scholen voelde
ik me erg op mijn plek in Jorwert. Daar heb ik op 25 juni 2020 ook mijn toelatingstoets tot de
opleiding gehaald en daarmee een tijdelijke bevoegdheid gekregen. Het afgelopen schooljaar
heb ik in Jorwert in de bovenbouw gewerkt en vanaf de Kerstvakantie ook een dag in de onderbouw, beide met heel veel plezier.
Ik ga om de donderdag naar Assen voor studie en moet veel zelfstudie doen, dit is intensief, maar ik vind het erg
leuk om dingen te leren die ik voor de klas weer kan gebruiken. Omdat Jorwert is gefuseerd met Baard moest ik op
zoek naar een nieuwe school en mijn voorkeur ging uit naar Itens. De manier van onderwijs geven sprak me enorm
aan, het werken met Leskracht en het stellen van groeps- en individuele doelen sluit erg aan bij mijn visie op het
onderwijs. Op de maandag ga ik lesgeven aan groep 4/5 en op dinsdag en woensdag aan groep 6/7/8. Ik heb heel
veel zin om zelf heel veel te leren en ook om de kinderen veel te leren. En ik ben blij dat ik welkom ben in Itens.
Het afgelopen jaar heb ik enorm genoten van het werk als leerkracht en weer opnieuw studeren, het is pittig, maar
met het team in Jorwert en de Gearhing achter mij ging dat voorspoedig. Komend schooljaar is het tweede en laatste deel van mijn opleiding en mijn doel is uiteraard om dit glansrijk af te ronden in Itens. Samen met de kinderen
zal ik komend jaar veel kunnen leren, net als met en van mijn collega’s en ik hoop ook met en van u als ouders.
Tot ziens.
Mireille de Vreeze.

Onderbouw groep 0, 2 en 3
Nog even en het is zomervakantie! De weken vliegen voorbij… Gelukkig kunnen we ons nog uitleven en
aan het thema ‘kriebelbeestjes’ werken. Het leeft erg bij de kinderen en alle beestjes die ze tegenkomen
worden onderzocht en bekeken (en daarna weer terug gezet waar ze vandaan komen). We gebruiken de
nieuwe methode Leskracht hierbij en dat bevalt tot nu toe goed. We hebben wel te weinig tijd om alle aspecten te behandelen… gelukkig hebben we volgend schooljaar weer nieuwe kansen om dit te ontdekken.
Wat hebben we een prachtig schoolreisje gehad! Eerst naar kampeerboerderij Groen in Oudemirdum en
daarna met elkaar spelen in Sybrandy’s Speelpark, vlak bij het IJsselmeer. Iedereen heeft genoten!
Op donderdag gymmen op het sportveld: natuurlijk in stijl! Allemaal ‘oranje’ spelletjes waar behendigheid
een rol speelde. En zoveel mogelijk in de schaduw, want het was erg warm. Daarna een welverdiende beker
limonade! Zo zijn we helemaal in de voetbalsfeer om ons team te steunen.
We maken er nog twee vrolijke weken van en dan… zomervakantie!
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Middenbouw groep 4 en 5
Muziekles
Afgelopen week was de een-na-laatste muziekles van juf Reinou. De kinderen deden erg goed mee,
en kennen de behandelde liedjes al super goed! Het is elke keer weer een feestje tijdens de
muzieklessen. Volgende week dinsdag is alweer de laatste muziekles, maar ook alweer de laatste
GVO les. De zomervakantie komt snel dichterbij!

Schoolreisje
Ook het schoolreisje is goed in de smaak gevallen! Het Sybrandy’s Speelpark had voor iedereen
leuke attracties en activiteiten. Natuurlijk viel ook de patat en het ijsje in de smaak.

Bovenbouw groep 6, 7 en 8
Musical
Het is een lastige tijd om een musical te kunnen organiseren,
maar met het talent dat in deze klas zit, komt het helemaal
goed! Een aantal ouders hebben al hard gewerkt aan het
decor, dit ziet er fantastisch uit!
Volgende week volgt er een uitnodiging voor de musical,
maar de data kunt u alvast in de agenda schrijven.
U heeft de keus uit twee avonden:
maandagavond 5 juli en dinsdagavond 6 juli.
Nadat u volgende week de uitnodiging hebt gekregen, wordt er ook een inschrijving geopend, zodat ik
precies weet wanneer wie komt. In verband met de grootte van het lokaal, worden alleen ouders en
broers/zussen uitgenodigd. Voor de familieleden/vrienden die niet aanwezig mogen zijn, wordt een
opname gemaakt, zodat ook zij uw kind(eren) kunnen zien stralen!
Graag zou ik woensdagavond 30 juni het oranje lokaal leegruimen, zodat alleen de benodigdheden van
de musical daar staan. Zijn er ouders die mij daarbij kunnen helpen?
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