Weekweetjes
Week 10 en 11

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.

Agenda

Algemene informatie
Thema
Volgende week is elke groep gestart met het thema beroepen. We zouden het heel erg op prijs
stellen wanneer er een ouder bereid is iets te vertellen in een groep over zijn/ haar beroep.
Wie er iets voor voelt, graag even doorgeven aan één van de leerkrachten.
Ouderavond 12 maart.
Weet u het nog?! Op 12 maart is de tweede ouderavond. Deze keer is het een informatieavond.
Onze leesconsulente Yvonne Dijkstra komt vertellen over lezen, voorlezen en boeken voor
kinderen. Zij komt eerst op vrijdag 6 maart in de groepen een leuke activiteit met boeken doen!
Wie heeft een onderwerp waarover we als ouders en team met elkaar over kunnen praten?
Graag melden aan het team.

Dinsdag 3 maart:
Team heeft Gearhingmiddag
met workshops ná schooltijd.
Vrijdag 6 maart:
Leesconsulente op school.
Donderdag 12 maart:
ouderavond, info volgt.
Vrijdag 13 maart:
Alle leerlingen vanaf 12.00 uur
vrij i.v.m. werkmiddag team.
Dinsdag 3, 10 en 17 maart:
Shantyman komt op school.

Shantyman.
Dinsdag 25 februari hat de “Shantyman” op skoalle west. Hij hat foaral dúdlik
makke wat de bedoeling is fan de kearen dat hij bij ús op skoalle komt: de
bern moatte foaral sels oan’e gong mei it betinken fan in ritme en in tekst
foar in “shanty”. Nei de searje lessen is der op freed
20 maart in útfiering fan de makke lieten mei muzikale begelieding troch alle bern fan ús skoalle.
Oeps, wij moatte der noch even flink mei oan’e
slach! We binne benijd hoe’t it allegearre útpakt!

Donderdag 12 maart:
Ouderavond , inloop 19.45 uur.
Woensdag 18 maart
Openbare les van 8.30—10.00
uur.

Corona-virus.
Ook de scholen zijn alert op wat er om ons heen gebeurt, doelend op de uitbraak van het corona-virus. In de bijlage treft u een brief van de GGD over dit onderwerp.
Rookvrije zone voor een rookvrije generatie.
Het was eigenlijk niet echt nodig, de nieuwe tegel op het schoolplein. We hebben er toch voor
gekozen om duidelijk te maken dat wij volledig achter de actie staan de komende generatie
rookvrij te laten opgroeien. Het is een kwestie van een goede gewoontevorming, wat voor
zoveel zaken geldt.

20 maart (’s morgens):
Uitvoering Shantyman in
Scheepvaartmuseum.
20 maart, ‘s middags:
Himmeldei groep 3 t/m 8.
27 maart:
Uitje naar Burgum (groep 1—5)
en Kazemattenmuseum (6-8).

Gevraagd:
Wie kan ons vervoeren op vrijdag 27 maart (’s morgens) naar
het Observeum in Burgum?
Wie kan helpen een compostplek te maken voor ons fruitafval? Het team hoort het graag!
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Onderwijsontwikkeling:
Het team heeft een middag besteed aan nieuw systeem van registratie voor het volgen
van de leerlingen. Op deze nieuwe wijze optimaliseren we het Plan Do Check en Actgebeuren.
We gaan nieuwe formulieren gebruiken om per dag bij te houden hoe er aan een doel gewerkt is,
wat er is opgevallen en wat de volgende acties zullen zijn.
De Cito’-toetsen zijn op een andere middag besproken met IB– er Jetske Hettinga. Zaken die ook met de
kinderen en ouders zijn besproken kwamen aan de orde. We hebben vervolgens plannen uitgezet waaraan we de komende tijd gaan werken. Wij hebben de gesprekken met de kinderen en u als zeer prettig
en zinvol ervaren. We hopen dat u dat met ons kunt delen.
Om nieuwe mensen in het onderwijs de kans te geven ervaringen op te doen, komen in de maand maart
twee personen op onze school een kijkje nemen.
De “shantyman” Vincent.

Eindelijk was er een beetje sneeuw!

Onderbouw groep 1 t/m 3

Dinsdagmiddag was het zover: Mini werd in zijn ruimteschip naar buiten gebracht door de kinderen van
groep 1, 2 en 3. De afgelopen weken hebben zij heel wat onderdelen voor het kapotte ruimteschip kunnen vinden en ook de letters van de laptop kwamen goed van pas! De kinderen hebben Mini daarna uitgezwaaid en de volgende ochtend waren ze erg verbaasd dat hij weg was… we hopen dat hij nog eens
iets van zich laat horen, we zijn heel benieuwd of hij goed aangekomen is en hoe het met hem gaat!
Op 27 maart brengen we een bezoek aan het Observeum in Burgum, daar gaan we samen met Pluto op
zoek naar Pluto. We zoeken rijders/begeleiders voor deze ochtend (vertrek rond 9.45 uur tot 12.00 uur).
De kinderen van groep 1 en 2 zijn druk aan het tellen en vergelijken… zijn er genoeg bekers, lepeltjes,
stokjes en potloden voor alle kinderen? Veel begrippen komen aan bod, zoals meer—minder—evenveel
— de telrij opzeggen—erbij—eraf enz. Vrijdag was het eindelijk droog en daar hebben we
letter van
meteen gebruik van gemaakt: met elkaar bewegend leren op het plein! Op verschillende
de week:
manieren met elkaar met cijfers bezig zijn én ondertussen ook nog in de buitenlucht zijn:
dat is dubbelop winst :-) Het volgende thema staat in de startblokken en we hopen dat de
kinderen mee willen helpen met de uitvoering hiervan. Het schoolbrede project ‘beroepen’
start deze week en de groepen 1, 2 en 3 gaan aan de slag met ‘de bakker’. Attributen die we
hierbij kunnen gebruiken zijn welkom! Natuurlijk is de letter van de week de ‘b’, spulletjes
die met deze letter beginnen mogen ook mee naar school voor op de lettertafel.

b
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk
groep 5: Elk gaat een werkstuk maken over een onderwerp dat je leuk vindt.
In week 11 maak je alvast een woordweb over je onderwerp.
In week 12 ga je 3 dingen bedenken waarover je gaat schrijven.
En je begint al vast te schrijven over één van die dingen, voor het eerste hoofdstuk.
Aanwijzingen voor het maken van het werkstuk staan in de bijlage “werkstuk maken”
groep 4: Leren de tafel van 3! Onderhouden van de tafels van 2 en 5.
Op vrijdag 27 maart gaan we met elkaar naar het Observeum in Burgum. We bekijken daar de tentoonstelling over
de Steentijd. Ons eerdere thema ging hierover. We vertrekken plm. 9. 45 en zijn met de lunch weer op school.

Knutselen met golfkarton.
Marije en Hester maken een grote taart!

Dennis en Eeke vragen zich af welke Engelse woorden
ze allemaal al kennen.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk:
Dinsdag 03-03: groep 6 Engels dictee– EN naar NL.
Werkstuk 09-03 in leveren

Hout gezocht
Voor crea ben ik op zoek naar houten plankjes. Mocht er bij iemand thuis nog resthout liggen en wordt
het niet meer gebruikt? Dan kunnen we dat hier op school goed gebruiken tijdens crea.
Vrijdag = Meetdag
Vandaag druk aan de slag geweest met het opmeten van oppervlaktes en de omtrek.
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