Weekweetjes
Week 36

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
Gouden weken gesprekken
Veel ouders hebben hun kind(eren) al ingeschreven voor de Gouden Weken gesprekken. Vrijdag hebben alle kinderen een formulier meegekregen. Op dit formulier staan vragen over uw kind. Deze vult u
samen met uw kind(eren) in. Aan de hand van dit formulier kunnen de kinderen tijdens het gesprek
over zichzelf vertellen.
Schoolreisje
Voor het schoolreisje zijn wij nog op zoek naar een ouder die mee wil. Opgeven kan bij één van de leerkrachten.
10 september
In verband met een personeelsuitje van OT-Noord zijn de kinderen vrijdag 10 september de hele dag
vrij.

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

Agenda
In alle weekweetjes staat een agenda met de bijzonderheden van de twee of drie weken die er aan komen. Op onze website staat een agenda met alle bijzonderheden van dit schooljaar: Agenda 2021-2022.
Gymlessen
Afgelopen maandag was de eerste gymles van dit schooljaar. De kinderen waren erg enthousiast. Wel
waren er een aantal kinderen die geen gymkleren aan hadden en geen schone kleren
mee hadden voor na de gymles. Zou u hiervoor willen zorgen (incl. droge sokken)? De
groepsindeling is vanaf komende week anders. Groep 5 doet dan met groep 6-8 mee.
Bikkeltraining
Vrijdag hadden alle bouwen van de Romte Bikkeltraining (weerbaarheidslessen) van juf
Jildau. De kinderen waren erg enthousiast. Aan het einde van de les hebben de kinderen
huiswerk gekregen. Op 24 september komt juf Jildau weer. Wilt u er voor zorgen dat de
kinderen het voor deze datum weer op school hebben?
Weekweetjes
Afgelopen weken heeft u elke week een weekweetjes ontvangen. Vanaf komende week krijgt u de
weekweetjes 1 x in de twee weken. Ook zal er dan weer per bouw een stukje worden geschreven.
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