Weekweetjes
Week 38-39

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
Algemene informatie
Mee naar school.
Nog niet alle portfolio’s zijn ingeleverd. Zou u deze mee willen geven aan uw kind
(eren)? Dan kunnen wij er mee aan de slag in verband met het volgende project.
Oud Papier.
Janny Kronemeijer heeft het oud papierschema weer in elkaar gepuzzeld. Iedereen
heeft het schema als het goed is gekregen. Het schema is ook in de bijlage te vinden.
Schoolfotograaf.
Om de twee jaar nodigen wij de schoolfotograaf uit op school. Ook dit jaar komt hij
weer langs. Op woensdag 16 september is het zover. We zullen om 8.30 uur gelijk
van start gaan. De gezinnen waarvan 1 leerling op de Romte zit en de anderen nog
niet of niet meer, komen deze ochtend als eerste aan bod.
MR.
De eerste vergadering van de MR zit er alweer op. De notulen kunt u bij de volgende
Weekweetjes vinden. Er zijn data gepland voor de ouderavonden, dan kunt u ze
alvast in de agenda zetten: woensdagavond 21 oktober, woensdagavond 3 maart
(met een spreker) en de zakelijke ouderavond op woensdag 3 juni. Meer info volgt.

22 september:
werkmiddag van het team:
alle kinderen 12.00 uur uit.
Week 40:
start project over de KBW
‘En toen’ en duurzaamheid.
Meer info volgt.
Vrijdagmiddag 9 oktober:
leerlingen vrij in verband
met een werkmiddag van
het team.
Week 42:
Herfstvakantie!
Woensdagavond 21 okt.:
ouderavond.
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze
website!

Gevraagd:
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Schoolreisje
Vrijdag 4 september hebben we de ‘Gouden weken’ afgesloten met een klein schoolreisje.
Groep 5 t/m 8 is op de fiets naar Britswerd gegaan, groep 2 t/m 4 kwamen met auto’s.
De kinderen hebben hartstikke leuk gespeeld in de speeltuin, maar ze moesten ook hard aan het werk
het spelletjescircuit! Voor elk goed gemaakt spel verdienden ze een letter. Met deze letters konden ze
uiteindelijk een zin maken: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’

Onderbouw groep 1 t/m 3
Wat wordt er hard gewerkt in groep 2 en 3! We zijn druk bezig met het thema
‘dit ben ik’ en het gaat vooral om het ontdekken én benoemen van de eigen
talenten. Dat is best moeilijk om van jezelf te zeggen, maar ook erg leuk om het
van elkaar te horen! Het boek ‘Kikker is kikker’ past er goed bij! Groep 3 heeft
deze week de eerste echte Weektaak gekregen! Drie kinderen met elk een eigen
niveau bij VLL en dat op één A4-tje: het is even wennen, maar het werkt.
Als extra opdracht waren er sommen met Kroko, de rekenkrokodil, dat was zooo
spannend! Ook hebben we weer ‘bewegend leren’ gedaan: met de letterblokjes
woordjes maken op het plein. Op donderdagmiddag zijn we gestart met yoga /
mindfulness-oefeningen, dat was een bijzondere ervaring: ‘het wordt stil in mijn

heeft iemand een
accuschroefmachine
ongebruikt liggen?
(om te gebruiken
in de timmerhoek).
Alvast bedankt namens
onze
tim-

hoofd’ zei Ylonka :-) De letter van de week is de letter ‘s’: de kinderen mogen
attributen meenemen die bij deze letter passen, voor op de lettertafel in het lokaal.
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Middenbouw Groep 4 en 5
De Gouden weken zijn voorbij en de drie-gesprekken zijn geweest. Erg waardevol voor ons! Ook doen we veel
groepsactiviteiten in de Gouden weken en natuurlijk stoppen die niet. Zo hebben we afgelopen donderdagmiddag
met groep 4 en 5 een slinger met elkaar gemaakt. Deze hangt nu vrolijk in ons lokaal. Deze middag hadden we ook
twee Toppers van de middag: Joris omdat hij een goed idee had om samen te werken, Andries omdat hij aan Dean
een compliment gaf. Eerder was Dean al Topper omdat hij zo goed kan werken! Er volgen vast meer Toppers!
De kinderen hebben een tafelkaart mee naar huis gekregen : de tafels moeten uit het
hoofd geleerd, op volgorde en door elkaar. Heel belangrijk voor de keer– en gedeeld door
sommen! Groep 4 leert de tafel van 2. Groep 5 leert nogmaals de tafels van 2,3 en 4.
Van juf Wobkje:
Dag ouders van groep 4
en 5.
De meeste ouders heb ik
bij de goudenweek –
gesprekken gezien. Het was voor mij erg fijn om weer
wat dichter bij de kinderen te komen en te weten te komen hoe ze het schoolgaan ervaren. Mijn herstel gaat gelukkig gestaag verder. Afgelopen week ben ik ook in de groep geweest en heb al wat lessen gegeven. Heerlijk! De
bedoeling is dat onze rollen, die van juf Gerda en mij, langzamerhand wisselen. Dit houdt in dat ik steeds meer de
verantwoordelijkheid neem voor de groep. Wordt vervolgd!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Telefoon
Aankomende maandag hebben de kinderen een foto opdracht bij taal.
Het zou fijn zijn als er een aantal telefoons met kabel op school zijn,
zodat de kinderen niet de hele tijd op elkaar hoeven te wachten. Dus
voor de leerlingen die een eigen telefoon hebben en deze mee mogen
nemen naar school, vergeet hem niet!

Bieb-juf Yvonne
vrijdag 11 september is Juf Yvonne
langs geweest. Zij heeft samen met
de kinderen gekeken hoe je nou een
leuk boek kan vinden. De kinderen
waren reuze enthousiast over de les !
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