Weekweetjes
Week 28

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
Laatste schooldag.
Donderdag 8 juli hebben wij een geslaagde laatste schooldag gehad op de Romte. Deze dag sloot een bewogen
schooljaar af. De kinderen mochten verkleed op school komen en zagen er fantastisch uit!
De groep 8 leerlingen hadden een leuke speurtocht met spelletjes door het dorp georganiseerd.
Daarna kregen we als lunch pannenkoeken, alle pannenkoekenbakkers bedankt! De schooldag werd
afgesloten met het afscheid van leerlingen en leerkrachten. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Afscheid
Dit jaar moeten we helaas ook afscheid nemen van een aantal leerkrachten en leerlingen. Afgelopen woensdag
hebben we afscheid genomen van Juf Hillie, zij gaat na zomer beginnen met de opleiding
Pedagogiek. Donderdag was ook Juf Susan voor het laatst. Vorige week kwam juf Feikje langs bij ons
op school om afscheid van de leerlingen te nemen. Zij gaat vanaf 1 augustus genieten van haar wel-verdiende
pensioen. Wij willen bovenstaande leerkrachten bedanken voor alle hulp en inzet!
Zoals eerder genoemd nemen we niet alleen afscheid van leerkrachten, maar ook van een aantal
leerlingen. Natuurlijk stromen de kinderen van groep 8 door naar het VO, maar ook Jelle, Eeke, Blom, Marije en
Nynke beginnen na de zomer op een nieuwe school. Iedereen heel veel plezier en succes
gewenst op de nieuwe school.

Agenda
23 augustus
eerste
schooldag
10 september
Kinderen hele
dag vrij—

Eerste schooldag
De eerste schooldag is nog ver weg, maar op maandag 23 augustus starten we weer met het nieuwe schooljaar.
De eerste weken staan in het teken van de Gouden Weken. Meer informatie volgt in de
eerste Weekweetjes van het nieuwe schooljaar.

Simmer yn Súdwest
Ben je deze zomer in de buurt en heb je wel zin in wat actie? Doe mee aan Simmer yn Súdwest!
In de hele zomer kun jij, en iedereen uit je gezin, meedoen aan allerlei activiteiten zoals zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of een te gekke Wipe-outbaan. En naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief aan de slag: kom schilderen, maak monsters of kom muziek maken. Er is dit jaar van
alles te doen en het is nog gratis ook. Je moet je wel even opgeven.
Ga naar de website www.simmerynsudwest.frl, geef je op en doe mee! Meer info ook
via: info@akte2.nl
Flyer opgave BSO ‘De Romte’
In de bijlage vindt u een flyer met een linkje naar de
website van de BSO, u kunt uw kinderen
opgeven voor BSO ‘De Romte’. Het kan zijn dat er een
meldging naar voren komt dat de website onveilig is.
Dit komt door verouderde technologie, het systeem is
wel veilig. U kunt gewoon doorgaan naar de website.
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