Weekweetjes
Week 8-9

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.’

Agenda
19 – 27 februari :
Voorjaarsvakantie.

Algemene informatie
Ouderavond 7 maart
Maandag 7 maart wordt sinds lange tijd weer een ouderavond georganiseerd. Bij de vorige
Weekweetjes kon u de uitnodiging voor deze avond vinden. Tijdens de ouderavond komt
Doete Stenekes langs. Zij zal meer vertellen over de Executieve Functies. Een onderwerp
waar wij op school veel mee bezig zijn! Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor andere
gespreksonderwerpen. Heeft u een onderwerp? Geef dit dan door aan een lid van de MR.
Vergeet u zich niet aan te melden ? Dit kan tot 1 maart via: joukje.salverda@gearhing.net
Cursus filosoferen
Vrijdag 11 februari hebben de leerkrachten een cursus gevolgd
over het filosoferen met kinderen. Dit willen wij namelijk in
gaan zetten bij het drietalig onderwijs. Het kan in het Nederlands
worden gegeven, maar ook net zo goed in het Fries; Tink dy Tûk.
Tijdens het filosoferen gaan we het gesprek met de kinderen aan
en werken we aan kennis, persoonsvorming, burgerschap en
21-eeuwse vaardigheden. Tijdens de gesprekken bestaan er geen foute antwoorden, maar gaat
het vooral om het gesprek. De komende tijd gaan we hier in alle groepen mee experimenteren.

Stagiaire
Vanaf de Voorjaarsvakantie tot de zomervakantie hebben we elke maandag en dinsdag een extra
meester in de school. Meester Jildert is op deze dagen in de OB te vinden. Hij is net gestart met de
opleiding onderwijsassistent en komt graag ervaring op doen bij ons! Welkom meester Jildert!

Maandag 7 maart:
Ouderavond over
Executieve
functies.
Donderdag 10
maart
GEVRAAGD:
Voor het thema
‘de duurzame
supermarkt’:
schone en lege
verpakkingen
voor in de
supermarkt!
In de hal van de
OB staat een
doos waar het
in kan. Alvast
bedankt voor de
medewerking.

Duurzame supermarkt
Het thema ‘Techniek moet je doen’ is nog niet eens afgerond, maar het team is het volgende schoolbrede thema ‘De duurzame supermarkt’ aan het voorbereiden. In samenwerking met docenten van
de Pabo NHL/Stenden, het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid, Heleentje Swart van Circulair
Friesland / Spark the Movement zijn juf Joukje en juf Anneke met dit project bezig.
De verschillende bouwen gaan met een thema aan de slag. In het kort: OB: verschillende fruitknuffels
beleven in filmpjes avonturen in de supermarkt, daarbij komen verschillende vraagstukken aan bod:
waarom wordt er zoveel plastic gebruikt, wat gebeurt er met de flessen? MB: Meccanoid heeft vragen voor de kinderen die onderzocht moeten worden…(waar komen bijv. aardbeien vandaan?)
BB: de manager van Jumbo Kooistra uit Wommels komt langs, hij wil o.a. verduurzamen en vraagt
onze leerlingen om hulp. Het gaat vooral om o.a. 3TS, bewustwording, samenwerken en meedenken.
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Schoolschaatsen met groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 gaan na de voorjaarsvakantie weer schoolschaatsen. Vrijdag 4, 11, 18 & 25 maart
gaan wij naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. Tijdens de lessen zijn handschoenen en een helm verplicht.
Op de baan kunnen ze een helm incl. haarnetje lenen, maar als ze zelf een
helm hebben dan mogen ze die ook meenemen. Ook kunnen ze schaatsen
huren, dit jaar is dat gratis. Maar eigen schaatsen, schaatsen natuurlijk het
fijnst. Wanneer ze nog niet geslepen zijn sinds het natuurijsgebruik, is het
verstandig om dit als nog te doen. Voor deze data zijn we nog op zoek naar
rijders en we zouden van te voren graag een schema willen hebben.
Zonder de hulp van u als ouders kunnen we niet schaatsen: willen de
ouders van de groepen 5 t/m 8 aangeven wanneer zij kunnen rijden?
Graag opgeven VOOR 28 februari! Als u als begeleider mee bent, vragen
we assistentie bij het aandoen van de schaatsen. Als de les gestart is,
mag u als begeleider aan de buitenzijde van de baan mee schaatsen.
Handschoenen en een helm (indien voorradig; leerlingen gaan voor) zijn ook daar verplicht.

Instrumenten doe-dag
Maak kennis met instrumenten op de Doe-Dag!
Een muziekinstrument is een vriend voor het leven! Al op jonge leeftijd kan de bijzondere band ontstaan.
De Instrumenten Doe-Dag van Kunstencentrum Atrium is een mooie start voor deze nieuwe hobby. Op zaterdag
5 maart zijn kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool van harte welkom op de leslocatie in Sneek om via
gratis proeflessen kennis te maken met twee instrumenten naar keuze.
Er staan meer dan 20 instrumenten klaar. Van een gitaar en piano tot harp, drumstel, dwarsfluit, trompet en saxofoon. Ook zang staat ertussen, want de stem is ook een instrument. Er zijn op de Doe-Dag docenten aanwezig die
alles laten zien en horen over het instrument en kinderen mogen het instrument natuurlijk zelf even uitproberen.
Op de Doe-Dag ontdek je hoe het is om een instrument te bespelen. Besluit je om op les te gaan, dan kun je bij ons
muziekles krijgen op veel plekken in Súdwest-Fryslân. Informatie over alle leslocaties is verkrijgbaar op de Doe-Dag.
Deelname aan de Instrumenten Doe-Dag is gratis. Je moet je wel even aanmelden via onze website: www.kunstencentrumatrium.nl/doedag. Graag tot ziens op de Instrumenten Doe-Dag!

Onderbouw groep 1 t/m 3
Maandag 14 februari: Valentijnsdag! Natuurlijk hebben de kinderen van groep 1—2—3
dit gemerkt: ze hebben sommen gemaakt met de Verliefde Harten (1—9, 2—8 enz.), het
Hartenspel werd gespeeld, er waren werkbladen waarbij hartjes geteld moesten worden,
er was hartenmemory en we hebben er mooie gesprekken over gevoerd.
Groep 3 is druk bezig met het klokkijken: na de hele en de halve uren zijn nu de
kwartieren aan de beurt. Best lastig: kwart voor en kwart over… We blijven oefenen en
dat kan natuurlijk ook heel goed thuis! Een mooie win-winsituatie, deze oefeningen!
Het is druk in de Repairhoek! Er werd nog een tas met kapotte spullen gebracht, waaronder wekkers, lampen,
een printer en een videocamera. We hebben met veel moeite eindelijk de boormachine uit elkaar gekregen!
Er zit van alles in: tandwielen, veren, schroefjes en vooral veel vet… dat vonden de kinderen niet lekker ruiken!
Nu nog de laptop… daar zitten heeeel veeeel kleine schroefjes in (mooie telopdracht), we blijven het proberen.

Nog één week werken over het thema ‘Techniek moet je doen’ en daarna laten we op vrijdag 4 maart aan elkaar
zien wat we geleerd hebben. We zijn heel erg benieuwd! Op naar het volgende uitdagende thema :-) Daarbij
willen wij graag een supermarkt maken en vragen wij om lege en schone verpakkingen te sparen voor ons!

Middenbouw Groep 4/5
Op een speelse manier het kloklezen leren/oefenen. De kinderen kwamen vandaag en gisteren binnen en ze zagen opeens hun eigen klok op het bord. Bij die klok hoorde een vraag en vervolgens
moesten ze de tijd aangeven op de eigen klok. “Hoe laat sta jij ‘s ochtends op?”, was de eerste. Op
de foto kloppen de tijden maar er werden eerst ook tijden zoals 3.15 uur en 9.30 uur te zien. Hier hebben we smakelijk om
kunnen lachen en vervolgens met zijn allen de goede tijden gedraaid. Met dit soort oefeningen is rekenen niet saai. Op deze
manier leren we met en van elkaar. Dat met elkaar leren hebben de kinderen ook bewezen met de mooie muurposter over
“energiebronnen”. Samen onderzoeken en antwoord geven op de vragen met prachtige plaatjes! Inmiddels hebben we ook de
driegesprekken achter de rug en hier kwamen leuke dingen naar voren om te doen het komende half jaar. Thys wou wel graag
eens een spreekbeurt houden! Ik hou van het meedenken en dus gaan we dit echt nog wel eens doen Thys! Groep 4/5 kan dus
vast gaan nadenken over een leuk onderwerp waar ze over kunnen vertellen. Maar voordat het zover is gaan we eerst lekker
de voorjaarsvakantie in. Fijne vakantie!

Bovenbouw groep 6 t/m 8
Spreekbeurten
Inmiddels hebben alle kinderen hun spreekbeurt gepland. Als het goed is, weten ze deze datum zelf :). Daarnaast hebben ze
ook een infoblad meegekregen over hoe je nou eigenlijk een spreekbeurt maakt.
We willen u vragen om samen met uw kind een planning te maken, zodat de kinderen de spreekbeurt op tijd af hebben en
hem ook kunnen oefenen. Bij vragen kunnen ze altijd bij ons terecht. Dit helpt ze ook bij de executieve functies waar we op
school hard mee aan de slag zijn.

Techniek project
Deze periode zijn de kinderen met het onderwerp techniek aan de slag gegaan. Er zijn onderzoeksvragen gemaakt en er is ook
gewerkt met onze techniektorens. Zo is er wind gemeten, is er een windmolen gebouwd, hebben ze ontdekt hoe tandwielen
en katrollen werken en zijn er zelfs lichtplannen gemaakt. Na de vakantie zullen ze het antwoord op de onderzoeksvraag presenteren aan de hele school.

Buitenspelen
De kinderen zijn de afgelopen week heel creatief geweest met buitenspelen. Er zijn een soort van Olympische Spelen opgezet
en er wordt fanatiek gestreden met TrickShotRun.
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