Weekweetjes
Week 4-5

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

BSO op De Romte.
Dinsdag 11 januari was het eindelijk zo ver. De BSO op De Romte werd
feestelijk geopend. Vanaf nu is juf Trijntje Nienke elke dinsdag op
school om de opvang voor de kinderen van De Romte te organiseren.
Achter de schermen zijn we druk bezig om ook de woensdag rond te
krijgen. Opgeven voor beide dagen is nog steeds mogelijk via de volgende
link: Aanmelden BSO de Romte
Wij wensen juf Trijntje Nienke veel succes en werkplezier toe!

Week 3-4 :
Toetsweken
groep 3 t/m 8.
7 t/m 18 februari:
driegesprekken.

Executieve functies.
In een eerdere nieuwsbrief hebben we u verteld dat wij als team een cursus gehad hebben over
de executieve functies en dat we hiermee aan de slag gaan op school. Executieve functies zijn
functies van het brein die het denken en het doen aansturen. In totaal zijn er 11 executieve functies: emotieregulatie, reactie-inhibitie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, doelgericht doorzettingsvermogen, flexibiliteit, plannen, tijdmanagement, werkgeheugen, organisatie en metacognitie. Vorige week zijn we hiermee in alle bouwen gestart door verschillende spelletjes te spelen.
Zo zijn ze in de groepen 1 t/m 6 bezig met emotieregulatie. In de groepen 7/8 werken ze deze weken aan hun werkgeheugen. In alle klassen wordt spelenderwijs aan deze functies gewerkt. U
thuis kunt er ook aan meewerken. Dit kan al heel simpel door gezelschapsspelletjes te spelen. Alvast veel plezier!

Vrijdag 11 februari:
Alle kinderen 12.00
uur uit.
Vrijdag 18
februari :
Alle kinderen 12.00
uur uit.
19 – 27 februari :
Voorjaarsvakantie.

Schoolbreed thema ‘Techniek moet je doen’.

Gevraagd:

Een vreemde meneer kwam vrijdag op school. Hij was op zoek naar
het Repaircafé, want al zijn apparaten waren stuk. Zo was hij net uit
bed, omdat de wekker het niet deed. Hij had geen thee, want de waterkoker was stuk. Zo was het ook met de laptop, de camera en het
horloge gesteld. Gelukkig is het Repaircafé gevonden in de onderbouw.
Er wordt de komende weken in alle groepen gewerkt aan dit thema.
Onze nieuwe methode LesKracht is hiervoor de basis en de
onderwerpen zijn heel breed,o.a. elektriciteit, verbindingen, energiebronnen, constructie, bewegen en overbrengen, transport en ook het doen van proefjes hoort
erbij. Door middel van verhalend ontwerp en onderzoekend leren komen de kinderen veel te
weten. Natuurlijk komen rekenen, taal en spelling ook aan bod, kortom een leerzaam thema!

Voor in het Repaircafé vragen wij
(huishoudelijke)
apparaten die het
niet meer doen :-)
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ANWB Streetwise.
Op vrijdag 14 januari kwam de ANWB bij ons op school!
Twee gedreven instructeurs die de kinderen graag wat bij
wilden brengen over het verkeer. Voor groep 1 t/m 4
kwam er een prachtig elektrisch autootje aan te pas waar
de kinderen in mochten zitten om te ervaren hoe het is
wanneer je geen gordel om hebt. Hoe moet je goed uitkijken in het verkeer als je veilig wilt oversteken en hoe
werkt een zebrapad eigenlijk? Aan het eind van de les
kregen de kinderen van groep 3/4 een prachtige fietshelm! Groep 5/6 ging de weg op om eens te kijken wat de remweg is van een auto die remt. De monden vielen
open toen ze erachter kwamen dat een remweg wel 22 meter kan zijn! Ook mochten de kinderen zelf remmen in
de (les)auto van de ANWB! Dit was wel wat spannend, maar de reactietijd van de kinderen was super! Groep 7/8
heeft eerst uitleg gekregen over veiligheid in het verkeer op de fiets. Daarna mochten ze op hun eigen fiets een behoorlijk lastig parcours op het plein afleggen. Er werd met één hand gefietst, geslalomd, geremd en over hele smalle plankjes gegaan. Ook hebben ze nog ervaren hoe het is om te lopen met beperkt zicht, ze liepen als dronken
dropjes over het plein en waren hier behoorlijk van onder de indruk. Een geslaagde dag!

Onderbouw groep 1 t/m 3
De Kerstvakantie is alweer helemaal vergeten, zo druk zijn de kinderen aan het
werk! Het schoolbrede thema ‘Techniek moet je doen’ is ook in groep
1, 2 en 3 van start gegaan: er worden o.a. mooie robots geverfd en geknutseld, liedjes gezongen, knikkerbanen gebouwd, gespiegeld met mozaïek.
Daarnaast worden er heeeel veeel spelletjes gespeeld, omdat we werken aan de
executieve functies. Zo leuk dat we daar aan werken door ‘gewoon’ spelltjes te
doen! Dat kan dus ook heel goed thuis: pak bijv. ganzenbord en memory achter uit
de kast, stof het af en speel het spel met het hele gezin! Zo zijn we er op school én
thuis mee bezig :-)
De letter van de week is de T: de kinderen mogen attributen meenemen die met deze letter beginnen.
Ook zijn spullen voor de thematafel over Techniek of voor het Repaircafé welkom.
De kinderen van groep 3 zijn begonnen met de IEP-toetsen, dit kan gewoon tijdens de gewone lessen.
Daarnaast wordt er veel geoefend met de spelletjes van het taal – en rekencircuit: spelenderwijs de letters /
woorden van de VLL kernen lezen en schrijven, maar ook klok kijken, splitsen en nog veel meer!

Middenbouw Groep 4/5
2022 is los, en hoe! Op het nieuwe jaar geproost, het klaslokaal helemaal veranderd en
een start gemaakt met de IEP toetsen. De champagne was heerlijk en er zijn goede voornemens besproken. De eerste goede voornemens heb ik volgens mij al ontdekt, namelijk keihard ons best doen met
bijvoorbeeld de IEP toetsen. De kinderen van groep 4,5 zijn super geconcentreerd, geduldig en vol goede moed
begonnen met de eerste toetsen. Dat deden ze allemaal in het verbouwde en omgedraaide lokaal. Omdat de vloeren schoon waren gemaakt in de vakantie en al het meubilair midden in het lokaal stond vond ik dat het wel wat
anders kon. De kinderen waren er snel aan gewend en natuurlijk werden er voor de vrijdags meteen nieuwe “vrijlezen” plekjes ontdekt. Achter de kasten, op de opgeruimde kasten of op de bank die nu in een andere hoek staat.
De kinderen van groep 4,5, juf Mireille en ik hebben ontzettend zin in het aankomende half jaar en we maken er
het beste van!

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Leftraining
In de bovenbouw zijn we begonnen met leftraining. Dit is een training die
meester Hanno uit Weidum geeft. Afgelopen woensdag hebben de kinderen
geoefend met stevig staan, bij zichzelf blijven en rekening houden met elkaar.
Ze hebben allemaal leuke oefeningen gedaan, ze mochten met poolnoodles
elkaar tikken, ze hebben elkaar omver proberen te trekken en hebben zich gefocust op een punt om daar recht naartoe te lopen zonder te botsen met anderen. Er waren kinderen al heel goed in hun adem gebruiken om rustig te worden en sommige kinderen konden al heel goed aangeven wat ze wel en niet
wilden. Fijn dat we zo van elkaars sterke punten kunnen leren.
Thema
Ook wij zijn gestart met Techniek als project. De kinderen gaan in onderzoeksgroepen onderzoek doen naar energie, productie en dynamiek. We zijn heel benieuwd wat ze allemaal gaan ontdekken. Ook gaan we tijdens deze weken veel techniek doen. Zo hebben ze dinsdag in groepjes gewerkt met tandwielen, katrollen, stroomkringen, bouwen en versnellingen. Ook moesten ze hierbij heel goed begrijpend lezen, omdat ze de opdracht zelfstandig moesten doen. Leuk hoe vakken zo samen vallen.
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