Weekweetjes
Week 47-48

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
Corona
Gelukkig is iedereen op dit moment weer op school en zijn er geen coronabesmettingen
meer op de Romte. Wel weten we dat er een kans bestaat dat er weer coronabesmettingen
komen. Op de scholen vinden op dit moment in Nederland de meeste besmettingen plaats.
Daarom blijven we u er op attenderen om uw kind(eren) goed in de gaten te houden.
In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom die wij op school zullen volgen bij coronaklachten
of nauwe contacten. Zou u deze door willen nemen? Bij twijfel kunt u altijd contact op nemen
met school. Deze nieuwsbrief is verstuurd voor de persconferentie. Mochten er door deze
persconferentie nieuwe inzichten/maatregelen komen, zullen wij deze zo snel mogelijk met
de ouders communiceren.

Agenda
1 december
Werkmiddag,
kinderen 12.00
uur uit.

3 december
Sinterklaasfeest.

MR
Vorig schooljaar is er al aangegeven dat wij op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad. Anke Strikwerda heeft aangegeven deze rol wel in te willen vullen.
Op dit moment is zij de enige ouder die hierop gereageerd heeft. Bij één kandidaat hoeft er geen
verkiezing te komen. Op 17 december willen we het definitief maken. Mocht u bezwaar hebben of
uzelf nog kandidaat willen stellen, geef dat dan voor deze datum aan.

Sinterklaas
Met smart wachten wij op de intocht van Sinterklaas en zijn Piet in Itens . Wij gaan
er vanuit dat dit gewoon door kan gaan.
We verwachten dat Sinterklaas vrijdagochtend 3 december om
ongeveer 8.30 uur bij ons op school aankomt. Ouders, broertjes en zusjes zijn van
harte welkom bij het hek van de school.
Ook dit schooljaar mogen ouders jammer genoeg niet mee
naar binnen voor het feest.
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Executieve functies
Woensdag 24 november heeft het team van SBS De Romte een cursus gevolgd over de
executieve functies. Deze cursus werd gegeven door Doete Stenekes. Doete is orthopedagoog en is daarnaast werkzaam als leerkracht op het Leerlab. Tijdens deze cursus hebben
de leerkrachten geleerd over wat de executieve functies zijn en hoe we daar in de klas aan
kunnen werken. De 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. We willen meer tijd aan deze executieve functies besteden op school. In de loop van het schooljaar
stellen we dit onderwerp dan ook centraal. Later hoort u meer!

Taalplan Frysk
Dinsdag 23 november heeft het team overleg gehad met Janke Singelsma. Zij is werkzaam bij het Lectoraat
meertaligheid en geletterdheid. Zij helpt ons om de drietaligheid meer in de school te laten zien. Maar ook om
betekenisvolle en leuke lessen neer te zetten.
Sinterklaas—Zweeds ren spel
Sinterklaas is alweer een tijdje in het land.
Ook in school is dat te merken. In de onderbouw is er een pieten gymzaal.
En de hal is weer versierd met het Sinterklaasthema. Super!
Donderdag 25 november hebben we met de hele school buiten een Zweeds renspel gedaan.
De kinderen moesten in groepjes de verschillende vragen/opdrachten op het plein opzoeken en beantwoorden/
uitvoeren. Voor elk goed antwoord kregen ze een letter. Met deze letters moesten ze een woord zien te maken. Er
werd goed samengewerkt! Iedereen heeft het woord weten te raden.
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Onderbouw groep 1 t/m 3
HOT NEWS. Wij hadden een brief van Piet gekregen! Hier stond in dat hij graag iets anders wil zijn
dan piet want de zomers duren altijd zo lang.. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben verschillende beroepen bedacht die Piet wel zou kunnen proberen. Maar wat moet Piet dan doen met dat
beroep?
De kinderen zijn daarom heiten en memmen/buren gaan interviewen. Ze moesten gaan vragen wat
voor opleiding/school je met dat beroep moest gaan doen, of je een uniform aan moet en wat je
moet doen met dat beroep.
Actie foto’s:
* De kinderen hebben in de klas allemaal voorwerpen gevonden met de letter b.
* Muziek met juf Reinou, Waar hoor je Ozosnel lopen met het geluid van de buistrom.
* Groep 3 werkt met het nieuwe taal/reken-circuit.
* De fiets APK door Tweewielers DE JONG. Hier en daar mag nog even een beetje aan de fietsen worden gesleuteld. Met de donker wordende dagen is een licht op de fiets heel belangrijk!

Middenbouw Groep 4/5
We mochten gelukkig weer met zijn allen naar school! Thuis is er keihard gewerkt door de
kinderen en dat hebben ze op school goed voortgezet. Het was namelijk weer tijd voor
rekentoetsen en spellingdictees en wat zijn die goed gemaakt allemaal! De kinderen mogen weer trots zijn op zichzelf. Ze worden niet altijd even enthousiast als ze op het planbord in de klas zien dat het
tijd is voor die rekentoetsen en spellingdictees. Gelukkig als ik na de tijd vertel dat het super goed is gegaan en er
wel even tijd is voor andere dingen, dan zijn we weer superblij. Die leuke dingen zetten juf en ik graag op de foto,
zodat we die kunnen delen. En ja u ziet Thys echt in de kast zitten en Ids die hem eindelijk gevonden had. Omdat
groep 5 naar het Mearke (dit was super leuk!) was ging groep 4 verstoppetje doen in de school!

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Executieve functies
In het begin van deze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de executieve functies. Alle leerlingen van
de bovenbouw krijgen maandag een brief mee naar huis met daarbij een vragenlijst. De vragenlijst bevat
vragen met betrekking tot het in kaart brengen van de ontwikkeling van de executieve functies. Deze vragenlijst is voor ons als beeldvorming. Wij willen u vragen deze vragenlijst in te vullen en uiterlijk 6 december weer mee naar school te geven. De leerlingen en wij als leerkrachten zullen ook een vragenlijst invullen. Zo krijgen we een complete beeld van de beginsituatie en kunnen we vanuit daar bekijken met welke
vaardigheden wij gaan oefenen.
Spreekbeurten
In eerdere weekweetjes werd al geschreven over de spreekbeurten. De planning is helaas in de soep gelopen door diverse omstandigheden. We verschuiven de spreekbeurten voor nu eerst na de kerstvakantie.
U hoort binnenkort meer hierover.
Surprises
Aankomende vrijdag 3 december hebben we de surprises. De kinderen
mogen de surprise vrijdagochtend in een vuilniszak naar school meenemen en om de beurt in de klas brengen. Zo blijft het nog even een
geheim wie wat heeft gemaakt.
Smileys met Kinderen thuis en in de klas
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