Weekweetjes
Week 35

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
De eerste gouden week
De eerste gouden week is voorbij gevlogen. We kunnen met een positieve blik terugkijken op deze
week. Een week vol gezamenlijke activiteiten om elkaar beter te leren kennen. De week is afgesloten
met een vossenjacht, hierbij hebben verschillende bewoners van het dorp ons geholpen. Alle vossen
bedankt voor de hulp, het was een geslaagde vossenjacht!

Gouden weken gesprekken
Net als voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer de gouden weken gesprekken gevoerd worden. Zo
leren de leerkrachten de kinderen in de klas beter kennen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in
week 36-37. Op woensdag 1 september wordt de inschrijving in Parro geopend.

Agenda
10 september
Studiedag,
Kinderen
gehele dag vrij
17 september
Schoolreisje

Schoolreisje
In de vorige weekweetjes werd al geschreven over het schoolreisje aan het eind van de Gouden weken. We kunnen nu ook vertellen wat we gaan doen. Op vrijdag 17 september gaan we naar Sanjesfertier in Feanwâlden. Voor deze dag zijn we nog wel op zoek naar rijders (onderbouw). Opgeven kan
bij één van de leerkrachten.

Luizenmoeders, - vaders.
Elke dinsdag na de vakantie worden alle kinderen op school gecheckt op luizen. Op dit moment staat
Froukje hier alleen voor. We zijn nog op zoek naar 1 á 2 vaders/moeders die Froukje willen helpen.
Opgeven kan bij één van de leerkrachten of Froukje.
BIS
Afgelopen schooljaar hebben 4 leerlingen mee gedaan aan de opnames voor BIS de film. De film: BIS
CORPS 9021 draait van 30 september tot en met 4 oktober in de Tysker—Easterwierum. Normaal gesproken zouden we gezamenlijk na schooltijd naar de voorstelling gaan. Dit jaar is het allemaal iets
lastiger te plannen, omdat er vooral avondvoorstellingen zijn. Daarom wordt er dit jaar niet een gezamenlijk uitje gepland. Natuurlijk is het wel leuk om de kinderen van de Romte te bewonderen. Kaarten zijn te koop via: www.berneiepenloftspul.nl
Trije-talige skoalle
Op de ouderavond in juni hebben we de doelen voor dit schooljaar gepresenteerd. Drietaligheid was één van onze doelen. In het schema hiernaast vindt u
de voertalen per dag; op welke dag spreken we welke taal.
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