Weekweetjes
Week 39-40

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
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek staat weer voor de deur. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’.
Een mooi thema dat weer aansluit bij het thema waar we nu mee bezig zijn:
‘de samenleving’. De officiële Kinderboekenweek begint op 6 oktober. Wij starten op de
Romte een paar dagen eerder, namelijk op vrijdag 1 oktober. Tijdens deze gezamenlijke
opening staan de beroepen centraal. Wij kunnen hierbij de hulp van de kinderen goed
gebruiken. Wij willen vragen of alle kinderen deze dag verkleed willen komen, bijvoorbeeld als bouwvakker, archeoloog, dokter of misschien wel als prins/prinses!
Wat we daarna gaan doen is een verrassing...
Kinderpostzegels
Ook dit jaar doen de kinderen van de groepen 6—8 mee met de kinderpostzegels.
Deze actie gaat van start op woensdag 29 september. Al het opgehaalde geld gaat naar
kinderen in Nederland die het tijdens de coronacrisis erg zwaar hebben gehad.
Helpt u ook onze kinderen zo veel mogelijk geld op te halen ?
Meartaligheid
Op woensdag 15 september zijn juf Anneke en juf Joukje
naar een masterclass Meertaligheid geweest. SBS De Romte
is een drietalige basisschool en dit jaar willen we hier actief
mee aan de slag. Tijdens deze masterclass werd er verteld
hoe we Frysk op een leuke manier aan kunnen bieden in de
klassen. Binnenkort komt er ook een ‘Skoalstiper’ langs:
Janke Singelsma. Zij gaat ons helpen om het drietaligheid goed neer te zetten.

Agenda
27 september–
1 oktober:
Week tegen het pesten
Vanaf 29 september:
Kinderpostzegelactie
6 oktober—13 oktober:
Kinderboekenweek .

Coronamaatregelen
De coronamaatregelen blijven ons ook dit jaar nog achtervolgen. Het is gelukkig iets soepeler als het voorgaande schooljaar. Het belangrijkste: de basisregels blijven gelden op
basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij verkoudheidsklachten met koorts
en/of hoesten moet een leerling of leerkracht zich laten testen in de GGD-teststraat en
blijf je thuis totdat de uitslag bekend is. Wie positief test, gaat in quarantaine.
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Schoolreisje
De kinderen, juffen en meester hebben een fantastische dag gehad in SanjesSafari.
In de aankomsthal was er een apenkooi waar de kinderen konden klimmen, glijden
en rennen. Er was een springkussen waar de kinderen allemaal kunstjes op konden doen.
Gezellig met elkaar fruit eten en dan snel weer spelen! Tussen de middag was er voor iedereen patat en
een ijsje. Er is wel 15 liter limonade opgedronken :-) het was heerlijk weer én binnen was het met alle
activiteiten erg warm. Buiten was er o.a. een verkeerspark, midgetgolfbaan en bootjes. Naast al het
spelen konden de kinderen ook langs de verschillende dieren op de safari (er waren o.a. konijnen, vogels,
ezels, maar ook neusberen, kamelen, stokstaartjes, lama’s…, te veel om op te noemen!
Alle rijders/begeleiders: bedankt dat jullie mee waren! Kortom: het was een geslaagde dag!

Vrijwillige ouderbijdrage
Het is weer tijd voor de jaarlijkse ouderbijdrage. In de bijlage vindt u namens de activiteitencommissie een brief
over het hoe en wat.

Onderbouw groep 1 t/m 3
De kinderen van groep 1 en 2 zijn gestart met het werken met de Weektaak. Op de
Letter van
Weektaak staan verschillende opdrachten die bij het thema passen, kom gerust eens
de week:
kijken. Ook groep 3 werken met de Weektaak, dat is natuurlijk gericht op het werken
met Veilig leren lezen, Rekenrijk en Pennenstreken. Daarnaast staan er extra opdrachten op: het Reken– en Taalcircuit (spelenderwijs de aangeboden lesstof extra oefenen).
Maandag zijn we aan het ‘bewegend leren’ geweest: in groepjes op het plein de
plaatjes zoeken, de hoeveelheden tellen en daarna opschrijven. Dat ging heel goed!
We zijn bezig met de letter R :-) en wie kwam bij ons om het hoekje kijken: juf Rixt!
Natuurlijk moesten de beide dames samen op de foto en die hangt bij de Lettertafel.
Vrijdag was de tweede les van de Bikkeltraining: een waardevolle les waar o.a. gesproken is over
‘een eerlijke nee’: bijv. uitleggen waarom iemand niet mee mag doen en niet zomaar ‘nee’ zeggen.

r
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Middenbouw Groep 4 en 5
Naast dat de kinderen van groep 4 en 5 rekenen, spelling en taal doen, is er natuurlijk ook ruimte voor
andere lessen! Frysk is onder andere een vak waar veel mee gedaan kan worden en Meester Remmelt
heeft ervoor gekozen om het over de “Fryske Sporten” te doen. Kaatsen was als eerste aan de beurt en
dat viel goed in de smaak bij de middenbouw! De kaatswant van Meester Remmelt even proberen, aan
de (schone) sportsokken ruiken ;-) en natuurlijk even een balletje slaan met echte kaatsballen. Zulke
lessen verdienen de kinderen ook, omdat er inmiddels alweer rekentoetsen en dictees zijn gemaakt.
Hard werken wordt dus beloond! Op naar het Fierljeppen en Skûtsjesilen (al wordt dat wel wat lastig op
ons schoolplein).

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Kinderpostzegels
29 september gaan de kinderen van de bovenbouw bij de deuren langs met de kinderpostzegels.
Ze hebben dan tot 6 oktober de tijd om zo veel mogelijk geld op te halen. De kinderen hebben zelf al
uitleg gekregen over hoe ze het moeten aanpakken. In principe is het langs de deuren in het dorp of de familie/
vrienden vragen. Ook kunnen ze een digitale verkoop starten, maar dit is niet verplicht.
Vandaag hebben alle kinderen een folder meegekregen. Op deze website is er meer informatie te vinden voor u
als ouder: Informatie voor ouders (kinderpostzegels.nl). Op woensdag 6 oktober moeten alle kinderen hun boxen weer
mee naar school nemen.

Engels
Voor het vak Engels in de bovenbouw is juf Mireille een nieuw project gestart. We zijn in de klas kaarten gaan maken om onszelf voor te stellen aan een groep kinderen uit Finland. We hopen hier gedurende het jaar af en toe
contact mee te kunnen leggen en zo ons Engels te verbeteren. Eerst via post en mail, later misschien ook wel eens
door beeldbellen. En in de klas werd ook al een excursie geopperd ;). Gedurende het jaar gaan we mogelijk ook
nog contacten leggen met andere Europese kinderen in
andere projecten. Leerlingen voelen zo vaker de noodzaak
tot het leren van de Engelse taal en het blijkt dat het
eerproces dan beter en sneller verloopt.
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