Weekweetjes
Week 36 - 37

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.
Team De Romte

Agenda
Week 35-36
Gouden weken gesprekken

Algemene informatie
Krentenbaard
Momenteel heerst er op school en in de omgeving Krentenbaard. Dit horen wij ook
van scholen om ons heen. Krentenbaard is erg besmettelijk. In de bijlage zit een informatie flyer van de GGD. Op school zullen we goed op de hygiëne maatregelen
letten.
Mee naar school.
Denkt u aan de tassen en portfolio’s die weer mee naar school kunnen?
Vrije dag
Maandag 31 augustus is er een margedag gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
De overige da gen zijn te vinden op deze pagina: https://www.deromte.nl/Praktisch/
Kalender
Gymnastiek
Tot de herfstvakantie krijgen de leerlingen gymnastiekles op het sportveld. Denkt u
aan geschikte kleding en schoeisel die dag? Ter herinnering: groep 1-4 start de dag
meteen met gymmen. Wilt u uw kind in gymkleding naar school laten gaan? Na de
gym kleden ze zich om in andere, makkelijk zittende kleding.

Maandag 31 augustus
Alle kinderen vrij.
4 september
Klein schoolreis, rijders
gezocht.
22 september
werkmiddag alle kinderen
12.00 uit.

De volledige jaaragenda
is te vinden op onze
website!

Schoolreisje
Wij beginnen een schooljaar meestal met een schoolreisje voor de groepsvorming.
Dit jaar stond voor de bovenbouw ook het schoolkamp gepland. In verband met het
Corona vinden wij het niet verantwoord om dit door te laten gaan. We schuiven dit
door naar het einde van dit schooljaar.
Wel gaan we op vrijdag 4 september op klein schoolreisje naar Britswerd (bij droogweer). Dit om de Gouden weken toch op een leuke manier af te sluiten. Voor de kinderen van de onderbouw zijn wij op zoek naar ouders die de kinderen naar Britswerd
willen brengen en weer willen ophalen. Groep 5-8 gaan op de fiets.

Gevraagd:
Rijders voor ons schoolreisje op 4 september
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Luizencontrole
Normaal gesproken hebben we op de eerste dag na de vakantie luizencontrole. Door Corona
Kan dit helaas niet doorgaan. Daarom willen we u vragen om uw eigen kind te controleren op luizen.
Alvast bedankt!

Onderbouw groep 1 t/m 3
En toen was de zomervakantie alweer voorbij! De meeste kinderen zijn toch nog even een paar dagen weg geweest, naar de camping of ‘útfanhûs’.Met het warme zomerse weer was het thuis ook heerlijk, iedereen heeft zich
prima vermaakt!
Maandag 17 augustus was het zover: de eerste schooldag van schooljaar 2020 – 2021! Het was een vrolijk gezicht
op het plein met de drie vlaggen uit, gekleurde vlaggetjes aan de hekken, het team, de ouders en de kinderen op
het zonnige plein. Na het welkomstwoord van juf Joukje konden onze toppers over de rode loper naar binnen.
Tijdens de Gouden weken doen we heel veel groepsvormende spelletjes in de eigen groep, maar ook met alle kinderen samen. Dit is belangrijk voor een fijne start, om elkaar (nog) beter te leren kennen, te bouwen aan een veilig
klimaat en een goede sfeer, maar ook om weer te wennen aan de regels en gebruiken op school (én de Coronamaatregelen natuurlijk). ‘Samen komen we verder’. Daarnaast worden de vakken langzaamaan opgestart: de kinderen van groep 2 en 3 stonden te popelen om te rekenen en om VLL te doen. Bij het vrij-kiezen is de zandtafel een
‘hot item’. Met z’n allen zijn de kinderen dan bijv. aan het wegen bouwen.
Leuk nieuws: juf Regina en Sjoerd verwachten eind december een baby
Gefeliciteerd en geniet van deze bijzondere tijd!

Groep 2 en 3: juf Anneke, Ids, Esmée, Jurre, Ylonka, Lennert, Thys en juf Regina.

Groep 2 en 3 bezig met de verjaardagskalender.

Gevraagd:
Heeft iemand een accuschroefmachine ongebruikt liggen? (om
te gebruiken in de timmerhoek).
Alvast bedankt namens onze
timmermannen /vrouwen!

De kinderen van groep 3 doen een taalspelletje.

Mindfulness:
Dit schooljaar willen we in de
onderbouw beginnen met
mindfulness/yoga-oefeningen.
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Middenbouw Groep 4 en 5

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
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