Weekweetjes
Week 34

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
Start nieuw schooljaar
De zomervakantie is weer voorbij gevlogen. We hopen dat de kinderen en u als ouders hebben
genoten. Wij als leerkrachten hebben er weer ontzettend veel zin in om volgende week te kunnen
starten met het nieuwe schooljaar. De eerste weken, de Gouden Weken, staan natuurlijk in het teken
van elkaar leren kennen en een groep vormen. In de bijlage kunt u de planning voor de eerste week
bekijken.
Vossenjacht
Vrijdag 27 augustus om 10.30 organiseren wij een vossenjacht door het dorp. De kinderen hebben
dan een speurtocht door Itens en gaan op zoek naar vossen en/of mensen die dingen anders doen
dan anders. Lijkt het u leuk om een VOS te zijn? Geef je dan snel op bij één van de leerkrachten.
Schoolreisje
Afgelopen juni hebben we een natuurlijk prachtig verlaat schoolreisje/kamp gehad. Wij organiseren
op SBS De Romte meestal een schoolreisje voor de groepsvorming in de Gouden Weken. Daarom
gaan we dit jaar ook gewoon weer in de Gouden Weken op schoolreisje, namelijk op vrijdag 17 september. De activiteit wordt later bekend gemaakt.
Voor deze dag zijn we nog wel op zoek naar rijders (onderbouw). Opgeven kan bij één van de
leerkrachten.

Agenda
23 augustus
Eerste
schooldag
27 augustus
Vossenjacht

10 september
Studiedag,
Kinderen
gehele dag vrij
17 september
Schoolreisje

Gymlessen
De gymlessen zullen dit schooljaar op de maandag plaatsvinden. De eerste maandag slaan we even
over, deze dag staat namelijk in het teken van kennismaken en weer even wennen aan school.
Maandag 30 augustus zal meester Patrick de eerste gymles geven op SBS De Romte. Tot de herfstvakantie hebben de kinderen dan gym op het sportveld in Itens. Tijdens deze gymlessen moeten de kinderen makkelijk zittende kleding dragen en schoenen aan doen die geschikt zijn voor het sportveld.
Na de gymles krijgen de kinderen de tijd om hun weer om te kleden.
Na de herfstvakantie zijn de gymlessen in de gymzaal van Easterein.
Inloop groep 1/2
Het is al bijna normaal geworden; de ouders van groep 1/2 brengen de kinderen tot aan het hek.
Maar vanaf volgend schooljaar nodigen we de ouders van groep 1/2 weer uit om de kinderen in het
lokaal te brengen. Zo kunt u ook even een kijkje nemen in de
Groep 1-2-3
Groep 4-5
klas en de werkjes van uw kind bewonderen.
Teamplaatje
Hiernaast vindt u het formatieplaatje van 2021-2022.
Op dinsdag is Juf Joukje op school aanwezig voor andere taken. Dit geldt op vrijdag voor Juf Mireille en Juf Anneke.

Maandag

Juf Anneke

Juf Mireille

Juf Joukje

Dinsdag

Juf Regina

Meester Remmelt

Juf Mireille

Woensdag Juf Regina

Meester Remmelt

Juf Mireille

Donderdag Juf Anneke

Meester Remmelt

Juf Joukje

Vrijdag

Meester Remmelt

Juf Joukje

Juf Regina
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