Weekweetjes
Week 50-51

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

Zelftesten
Vanmiddag hebben we de zelftesten voor de bovenbouw binnen gekregen. Maandag krijgt elke
leerling van de groepen 6-8 zes zelftesten mee naar huis. Voor deze groepen geldt een dringend
23 december
advies vanuit de overheid om 2 keer in de week te testen. We hebben bergen testen binnen
Kerstfeest
gekregen. Mochten er ouders van onder– en middenbouw hun kind(eren) willen laten testen, kunnen
24 december
ze die test eventueel ook bij school afhalen.
Foute Kersttruiendag
Vrijdag 17 december is het foute kerstruiendag. We zouden het heel leuk vinden als kinderen in hun
meest foute kersttrui op school komen.
Kerstfeest
Zoals het nu staat blijven we open tot de officiële kerstvakantie. Daardoor kunnen we dit jaar wel een
kerstviering organiseren. Op donderdag 23 december om 16.00 organiseren wij een kerstwandeling
door Itens. U maakt als ouder een wandeling door het dorp langs verschillende tableaus.
Deze worden door alle leerlingen van de Romte uitgebeeld.
Voor deze tableaus hebben we in ieder geval juttenzakken en lakens nodig. Wilt u dit aan uw kind
meegeven als u thuis nog wat hebt liggen?
In de loop van volgende week komt er een bericht met meer details.

Kinderen 12.00
uit!
25 december—9
januari
Kerstvakantie
10 januari
Studiedag team,
kinderen hele
dag vrij.

Vrijdag 24 december
Deze ochtend hebben we een film/spelletjesochtend. Ze mogen dan in comfortabele kleren, bijvoorbeeld onesie/pyjama naar school als ze dat leuk vinden. Om 12.00 zijn alle kinderen uit en hebben ze
twee weken kerstvakantie.

Schoolplein
Binnen het team hebben we besproken om het schoolplein aan te pakken. We willen het graag groots
aanpakken. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we meerdere subsidies aanvragen en natuurlijk een
mooi plan bedenken. Zijn er ouders die hier samen met het team over na willen denken?
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Fusie update
Gearhing en Odyssee zijn al een tijdjes bezig met een fusering.
Onderstaande bericht over de voortgang kunnen wij met u delen.

Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun bestuurlijke krachten bundelen in een nieuw samenwerkingsbestuur:
KyK. Krêft yn Kollektyf! Daar staat KyK voor. Een passende naam voor deze fusieorganisatie, waarin we onze
krachten, kennis en expertise bundelen. Hiermee kunnen we de onderwijskwaliteit verstevigen, efficiënter
inkopen en zo uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor het onderwijs in de school.

College van Bestuur
Per 1 januari treedt voor de fusieorganisatie een nieuwe bestuurder aan, Bram ten Kate. Bram is een ervaren
bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij maakt de overstap van directeur Fontys International Business School,
naar bestuurder in het primair onderwijs. Bram wordt bestuurder van KyK met ruim 500 medewerkers, 37 scholen
voor ruim 3700 leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten: Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen.

Stad en platteland
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen.
Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest- en Noordwest
Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang
voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke factor.

Onderwijs
De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor het onderwijs niet direct zichtbaar zijn. De scholen
behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie.
Leerkrachten behouden hun eigen school en groep,
maar kunnen straks beter worden ondersteund en
hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.
Met vriendelijke groet,
Namens het fusie coördinatieteam
Marjolein van den Berg en Dineke Nieuwland

Onderbouw groep 1 t/m 3
Ook de kinderen van groep 1-2-3 zijn druk bezig en het lokaal is al helemaal omgetoverd in kerstsfeer!
Naast de ‘gewone’ werkjes/opdrachten op de weektaak wordt er veel geknutseld: mooie versieringen
voor in de kerstbomen die in de vier dorpen komen te staan, een groepswerk van gevouwen bakjes mét
inhoud!, de verschillende slingers zijn gemeten (en daar komen heel veel rekenbegrippen voorbij…) en
niet te vergeten het eeuwenoude kerstverhaal (dit wordt voorgelezen en uitgespeeld), mooi om te zien!
Het is iedereen vast wel opgevallen: het is vandaag Paarse Vrijdag! Juf Mireille heeft in alle groepen het
verhaal verteld over ‘Een zee van liefde’, dat liet zien dat iedereen er toe doet en er mag zijn.

Middenbouw Groep 4/5
Rara waar is Jort? Elke vrijdag mogen we “vrij” lezen en dat betekent dat we een
plekje mogen zoeken in het lokaal om lekker te gaan lezen. Soms is het een sport
om het gekste of juist mooiste plekje te vinden. Als het echt een wedstrijd zou zijn dan heeft Jort deze
keer gewonnen :-). Naast lekker lezen wordt er ook nog steeds keihard gewerkt en op Snappet (waar
we op rekenen) is dat ook terug te zien. Groep 4 is begonnen met de tafels en groep 5 is al bezig met
deelsommen met rest! Inzet wordt beloond! Zo hebben we deze week de kerstboom versierd in de klas
en iedereen heeft een prachtige “3D-kerstbal” gemaakt die straks te zien zijn in levensgrote kerstbomen
in Itens en omliggende dorpen. Al met al productieve en ook gezellige weken in december!

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Project St Juttemis tot Party.
Het nieuwe leskracht thema hebben we gericht op 3 feesten van wereldgodsdiensten. De leerlingen
hebben in groepjes informatie opgezocht over Divali (hindoeïsme), Kerst (christendom) en Chanoeka
(jodendom). Als presentatievorm zijn ze bezig om iets te bouwen/knutselen dat met dit feest en deze
religie te maken heeft. Zo wordt er een maquette gemaakt van een hindoestaans dorp met lichtjes,
een kerstboom en een synagoge waar Chanoeka gevierd wordt. Ze zijn hartstikke hard aan de slag en
leren zo ook samenwerken en creatieve oplossingen bedenken. Wanneer het klaar is zullen we u foto’s
laten zien in de Weekweetjes.
Leftraining
In de bovenbouw merken we dat er veel verschillen tussen de leerlingen zijn. Fijn dat niet iedereen hetzelfde is, maar hier en daar ervaren wij ook spanningen tussen de leerlingen. Daarom zullen we na de
Kerstvakantie starten met een Leftraining. Tijdens deze training zullen de kinderen
elkaar en zichzelf nog beter leren kennen. We zullen vooral insteken op agressiebeheersing, ademcontrole, keuzes maken en je eigen krachten op de juiste manier inzetten. We willen er voor zorgen dat de kinderen meer verbinden met elkaar, samen
kunnen spelen, de grenzen verkennen, je intuïtie ontwikkelen en mentaal sterker
worden. Daarnaast staan de volgende vragen centraal: Wie ben ik?, Waar ligt mijn
kracht? En hoe gaan we met elkaar om? Om dit te bereiken gaan we aan de slag met
kracht-, rust- en balansoefeningen.
In totaal komen er 5 trainingen op de woensdagmiddag. De trainingen worden verzorgd door meester Hanno Zomermaand.
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