Weekweetjes
Week 37-38

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
Schoolreisje
Nog een week en dan is het al zover; het schoolreisje.
We zijn nog op zoek naar één rijder/begeleider.
Dit kan aangegeven worden bij de juffen of meester.
Deze dag hoeven de kinderen geen lunchpakket mee te
nemen, daar zorgen wij voor. Wel moeten de kinderen
voor de fruitpauze wat eten en drinken mee nemen.
Natuurlijk mogen ze ook wat lekkers mee, maar geef
uw kind(eren) een paar snoepjes mee.
We weten nog niet wat voor weer het wordt, zorg voor passende kleding.
We maken er een gezellige dag van!

Agenda
10 september
Kinderen hele dag vrij.

Portfolio’s
Vergeet u de portfolio’s niet mee te geven aan uw kind(eren)?
Dan kunnen ze weer gevuld worden.
Buitenschoolse opvang
Helaas hebben wij deze week bericht gekregen dat de BSO eerst niet door kan
gaan. Dit omdat er geen personeel gevonden is. Ze zijn op dit moment druk
op zoek naar mensen. We hopen dat de BSO dit schooljaar alsnog geopend kan
worden. Mocht u of weet u iemand die hier geschikt voor is, dan horen wij het
graag.

17 september
Schoolreisje naar
SanjesSafari!
6 oktober—13 oktober
Kinderboekenweek .
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Bijlage UitFestival
Welkom op het UIT Festival, aanstaande zaterdag tussen 13:00 – 17:00 uur.
Op het festival is van alles te zien en te horen. Maar je kunt ook wat DOEN:
kunstenaars, muzikanten, de bieb en de musea hebben opdrachten bedacht
speciaal voor jou. Kijk maar eens op de kaart in de flyer wat er bij jou in de
buurt te beleven is!
Warme zomerdag!
Eindelijk mogen we weer genieten van het zomerse weer.
Er werden nog heerlijke ijsjes gevonden in de vriezer, dat kwam goed van pas!

Onderbouw groep 1 t/m 3
In de onderbouw komen we steeds meer en beter in het schoolritme.
We zijn begonnen met het thema J’ij en ik’ uit de methode Leskracht. Zelfie had
Letter van
in zijn kist een spiegel en een vergrootglas verstopt met emotiekaarten. Met de
de
spiegel en het vergrootglas kon Zelfie beter naar zich zelf kijken. Hoe voel ik mij
en hoe kun je dat zien? Het gaat nu over ‘ik en mijn interesses en wie ben jij?’.
De kinderen van de onderbouw maken een lapbook. Dat is een grote poster
waarin we allemaal weetjes over onszelf in verstoppen. Daarnaast gaan we nu
extra aandacht besteden aan de normen en waarden. 'Wat zijn de regels in de klas,
tijdens het spelen, thuis of buiten op straat. Wat gebeurt er als jij je niet aan de regels houdt?'
Mei dit moaie waar is der neat aardiger dan búten les te krijen. Ofrûne moandei hie Juf Anneke allegeare
spûnzen mei stippen en getallen. Juf: "wat kinne wy mei dizze sifers en stippen dwaan?" Esmée seit:
" No, by elkoar sykje!" De bern hawwe yn groepkes de spûnzen yn de goeie folchoarder dellein. Tongersdei wiene der noch mear spûnzen :-) mei de sifers, mei stippen én mei strepen. In moaie opdracht om alles by elkoar te sykjen en sa de telrij te oefenjen en de stippen te tellen!
Vorige week vrijdag was de eerste Bikkeltraining voor alle groepen van onze school. Het is erg fijn om dit
tijdens de Gouden weken te kunnen doen! Misschien heeft uw kind wel verteld dat ze o.a. met bokshandschoenen aan mochten boksen! Over 14 dagen volgt de 2e les (eerst ‘theorie’, daarna praktijk).
De kinderen mogen attributen meenemen die met de letter ‘r’ beginnen voor op de lettertafel.

Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens | Tel: 0515-332002 | Nood: 06-39425190
E-mail: romte@gearhing.net | Website: www.deromte.nl
facebook.com/deromte
twitter.com/SbsDeRomte

Middenbouw Groep 4 en 5
Groep 4/5 voor het eerst een meester! De eerste dag vond iedereen dat wat spannend, maar daar
is na deze drie weken niks meer van te merken. Het is werkelijk omgevlogen en wat hebben we al
veel gedaan. Samen de klas versierd met tekeningen, een waar schilderij en natuurlijk met de
verjaardagskalenders! De BeeBot heeft zijn eerste meters gemaakt in de klas, de hamers uit de
materiaalkast zijn al gebruikt om lekker te meppen en daarnaast zijn de eerste reken- en spellingslessen alweer klaar. Drie zeer positieve weken. Groep 4 en 5 heeft er zin in dit jaar!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Inmiddels zijn we alweer drie weken los. De tijd gaat ontzetten snel. De eerste
weken was toch vooral even wennen aan de nieuwe klas en de nieuwe juf.
We hebben veel leuke dingen gedaan; Het spel Dixit, buitenspelen, leuke gymlessen en Bikkeltraining. Naast de leuke dingen zijn we ook weer losgegaan
met de ‘echte’ lessen. Het harde werken zijn ze nog niet verleerd!
Ziekmelden
De afspraak voor ziekmelden is dat dit via Parro of via een telefoontje kan.
Vaak worden deze berichten naar Juf Joukje gestuurd, alleen op haar vrije dag
komen deze berichten niet altijd op tijd bij juf Mireille aan. Daarom onze vraag:
bij ziekmelden op Parro graag een berichtje naar de leerkracht die op die dag
voor de klas staat of naar beide juffen. Een telefoontje is natuurlijk ook altijd
goed.
Typles Gigakids
In de bovenbouw maken de kinderen volop gebruik van de chromebooks. Ook op de middelbare school worden
de computers steeds belangrijker. Daarom is handig als de kinderen snel kunnen typen. De vorige groep had typles
via Gigakids: Aanbod (gigakids.nl). Vaak werd dit door de ouders zelf geregeld. Op school is nog wel een ruimte over
waar de typles geven kan worden.
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