Weekweetjes
Week 6-7

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
MR
Maandag 31 januari heeft de MR een vergadering gehad. De eerste keer in de nieuwe samenstelling. Welkom Anke Strikwerda! Tijdens de vergadering hebben we ouderavonden gepland
en de eerstvolgende ouderavond al voorbereid. In het volgende kopje volgt er meer info over
de ouderavonden. Daarnaast hebben we ook gesproken over hoe het gaat met het team en
het reilen en zeilen in de school. Als u meer informatie over de MR wilt, kunt u dit vinden via
de volgende website: MR– De Romte
Ouderavonden
Tijdens de MR vergadering hebben we het gehad over de komende ouderavonden.
Inmiddels hebben we weer wat versoepelingen, waardoor het organiseren weer mogelijk is.
De eerstvolgende ouderavond is maandag 7 maart. In de bijlage is de uitnodiging voor deze avond
te vinden. We hopen op een grote opkomst (i.v.m. corona graag één ouder
per gezin). We willen u vragen om rekening te houden met de volgende maatregelen:
1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen bij het bewegen door de school.
Ook de zakelijke ouderavond is gepland. Donderdag 16 juni ‘22 zal deze plaatsvinden.
Gesprekken
De kinderen hebben het afgelopen half jaar weer hard hun best gedaan op school.
Deze ontwikkelingen delen we graag met u. Vanaf vandaag hebben alle leerkrachten de
planning van de driegesprekken online gezet in Parro. Zou u uw kinderen in willen schrijven?
De portfolio’s worden op vrijdag 4 maart uitgedeeld.
Een leuke uitdaging: meedenken en helpen met het vernieuwen van ons plein!
Het is gebleken dat ons plein aan vernieuwing toe is…
want bij controle is gebleken dat er o.a. onderdelen verrot zijn.
Dat is eigenlijk een leuke uitdaging :-) Ideeën zijn van harte welkom,
de kinderen denken ook mee en hebben al prachtige ontwerpen
gemaakt, daarnaast moeten er o.a. subsidies aangevraagd worden,
dus…: wij zijn op zoek naar een ouder die ons hiermee wil helpen.
Lijkt het je leuk om mee te denken: geef het door aan juf Mireille
Bijdrage van Rixt
of juf Anneke en dan kunnen we aan de slag!

Agenda
7 t/m 18 februari:
driegesprekken.
Dinsdag 15 februari
Tostidag
Vrijdag 11 februari:
alle kinderen 12.00
uur uit i.v.m. een
werkmiddag team.
Vrijdag 18 februari :
Alle kinderen 12.00
uur uit.
19 – 27 februari :
Voorjaarsvakantie.

Gevraagd:
- Tosti-ijzers voor
tostidag
- Voor in het
Repaircafé vragen
wij
(huishoudelijke)
apparaten die het
niet meer doen :-)
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Ontwikkelingen op de Romte
Inmiddels is de methode Leskracht al weer een tijdje op school. Er wordt al veel gebruik van gemaakt.
Woensdag 26 januari hebben Meester Remmelt en Juf Mireille de cursus van Leskracht gevolgd.
Het hele team is nu op de hoogte, zodat we de methode nog beter kunnen inzetten in de groepen.
Via de NPO gelden hebben we voor rekenen diverse nieuwe spellen voor tijdens het rekenen kunnen bestellen.
Dit zijn spellen van de methode ‘Met sprongen vooruit’. Hiermee kunnen we door het spelen van spelletjes de onderdelen van rekenen op een leuke manier oefenen. Daarnaast volgt Juf Regina op dit moment de cursus ’Met
Sprongen Vooruit’, zodat we extra kennis hebben over hoe we dit het beste kunnen inzetten.
Thema: Techniek moet je doen!
In alle groepen wordt er gewerkt aan het thema ‘Techniek moet je doen’. Een kleine impressie:

Onderbouw groep 1 t/m 3
Ook in de onderbouw doen de leerlingen veel ervaringen op met techniek!
Ze hebben prachtige boten geknutseld en gezien welke boot vooruit gaat en hoe dat kan.
Ook is er een groepswerk gemaakt: met verschillende onderdelen en splitpennen zijn er
drie verschillende robots in elkaar gezet. Naar aanleiding van een les over vormen zijn
er kleurige en fantastische robots bedacht, ze hangen aan de lijn in het lokaal (foto).
Foar Frysk brûke wy ûnder oaren de metoade Spoar 8. Nei in workshop hawwe wy dit
fansels daliks efkes brûkt. Sa leuk dat dêr fan alles oer apparaten te finen wie, dat koene
wy moai besjen. Symke fertelt op de praatplaat mei Keimpe de krokodil welk apparaat wêr yn hûs te finen is.
Yn in filmke fan WitWat beseagen wy mei Marieke hoe yn de ‘stroomfabryk’ fan stoom stroom makke waard.
Wat fijn dat er al zoveel kapotte apparaten gebracht worden om te repareren in de Repairhoek!
De kinderen proberen binnen in de apparaten te kijken, maar dat is best nog moeilijk…
Natuurlijk zijn we ook druk bezig met reken– en taalspelletjes en ook de spelletjes die bij de executieve functies horen worden een paar keer per week gespeeld. Wat een leerzame tijd is dit!

Middenbouw Groep 4/5
Tandwielen, tandwielen en nog eens tandwielen. De middenbouw is zeer actief bezig met
techniek en dus tandwielen. We hebben al veel informatie opgezocht, veel besproken en
veel bekeken. Inmiddels is dus onze eerste echte onderzoeksvraag beantwoord (die de kinderen zelf hebben bedacht): Waarom bestaan tandwielen eigenlijk? “Zonder tandwielen kunnen er geen dingen draaien of bewegen,
zoals een fiets, een klok, een brug en iets zoals een raam. Tandwielen maken het leven dus makkelijker!” Een fantastisch antwoord van de kinderen. De techniektoren heeft natuurlijk ook een activiteit met tandwielen en daar zijn
we deze vrijdag enthousiast mee bezig geweest (zie foto). We kwamen er dus achter dat er ook tandwielen in een
klok zitten en daarom zijn we met rekenen volop aan het klokkijken. Dat is soms zo moeilijk, maar gelukkig wordt er
hard geoefend en kunnen de kinderen al goed de tijd vertellen. Wat nog meer moeilijk is zijn de “weetwoorden”
van spelling. Woorden die je moet onthouden en dus heel vaak moet tegenkomen. Afgelopen weken zijn we dus volop met de ‘au’, ‘ou’ en de ‘ei’, ’ij’ woorden bezig geweest.
Daarbij horen dictees, leuke lessen, spelletjes en lezen,
maar niet zomaar lezen. Als de kinderen tijdens het boeklezen zo’n weetwoord tegenkomen dan mogen ze die op
het grote formulier achter in de klas zetten. Dit werd zeer
enthousiast opgepakt! Op deze manier wordt er een rijke
leeromgeving gecreëerd door de kinderen zelf.

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Executieve functies
We zijn nu al 4 weken bezig met het werken aan de executieve functies. De eerste 2 weken stonden in de
vorige weekweetjes. De afgelopen 2 weken hebben groep 7 en 8 gewerkt aan taakinitiatie en groep 6 aan
flexibiliteit. Taakinitiatie wordt ook wel de startbaan genoemd. Hoe zorg je ervoor dat je aan dingen begint. Je werk op school, een nare klus of heel simpel een keuze maken voor je beurt in een spelletje. We
hebben hier hard mee geoefend en dit ging hartstikke goed. Flexibiliteit wordt ook wel vergeleken met
een stewardess. Je moet zoveel dingen doen en steeds schakelen
om de klanten tevreden te houden. Kun je omgaan met veranderingen, wat doet het met je als het niet gaat zoals jij het bedacht hebt
of wilt, hoe beweeg je met iemand mee, in plaats van star vast te
houden aan je eigen plan. Dat hebben we samen met groep 4/5/6
geoefend. Maar ook groep 7/8 hebben daarvan geproefd.
De spelletjes worden door
de kinderen heel leuk
gevonden en het is natuurlijk heel erg fijn om op een leuke manier belangrijke
vaardigheden te leren. Ook thuis kan dit de kinderen zeker
helpen. Bij elk gezelschapsspel zijn er specifieke vaardigheden
nodig die ook in het dagelijks leven van belang zijn. En het is
natuurlijk heerlijk om onder het genot van lekker eten en
drinken samen met de kinderen en ouders een spel te spelen ;).
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