Weekweetjes
Week 40 en 41

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
Onderwijsontwikkeling:
Voortdurend is het team bezig de ontwikkelingen binnen de school actueel te houden.
In de bordsessies bespreken we regelmatig aan welke doelen we werken en houden bij
hoever we daarmee zijn. Onder het kopje Onderwijsontwikkeling zullen we u hiervan
op de hoogte houden. Het eerste doel waarnaar we werken was/is: er is een goede
groepssfeer in elke bouw. Daarnaast: de themadoelen worden behaald en elke leerling
is betrokken bij de les.

Maandag 30 september:
leerlingen om 12.00 uur vrij,
het team heeft een werkmiddag.
Dinsdag 8 oktober :
Informatieavond voor ouders.
Groep 1—3: 19.00- -19.30 uur
Groep 4—5: 19.30 –20.00 uur
Groep 6—8: 20.00 –20.30 uur

Start Kinderboekenweek thema: Reis je mee?
Woensdag 2 oktober starten we met de kinderboekenweek met het thema :”Reis je
mee?”. De opening vindt plaats in de Brede school in Wommels. Twee deskundigen
op het gebied van duurzaamheid en verbonden aan “Circulair Fryslân” geven een
presentatie aan de leerlingen en zullen hen een onderzoekvraag meegeven.

Woensdag 2 oktober:

Informatieavond 8 oktober
Opening Kinderboekenweek
Doel van deze avond is de ouders op de hoogte stellen van de gang van zaken in Onder- In Wommels.
bouw, Middenbouw en Bovenbouw. Ouders krijgen ook de gelegenheid vragen te stellen. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!

Aankleding school.
Anne Knevelman heeft vele uurtjes gestoken in het opknappen van
de tafeltennistafel en het verven van de buitenmuur. De activiteitencommissieleden Froukje en Dorien hebben weer gezorgd voor een
toepasselijke versiering in de school. Allen heel hartelijk dank !
Bezoek burgemeester.
Donderdag 26 september is burgemeester mevr. J. de Vries met een
delegatie van de gemeente en dorpsbelang bij ons op bezoek geweest. We hebben haar bijgepraat over de situatie bij ons op school.
Ze toonde veel belangstelling voor ons en leek erg positief.

Gevraagd:
*Leeshulp op dinsdag en vrijdag van 8.30-8.50 uur.

Schoolfruit.
Dit jaar niet ingeloot.
Volgend jaar wél.
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Zonnebloemenwedstrijd:
De uitslag van de zonnebloemwedstrijd is bekend gemaakt! Wat fijn dat jullie
ouders meegewerkt hebben aan deze wedstrijd door de kinderen een plekje
in de tuin te geven waarin de bloemen konden groeien. De uitslag:
Die van Eeke en Jurre Breukelaar was de hoogste met 1. 76 m. hoog.
Thys Strikwerda kreeg de tweede prijs met een zonnebloem van 1. 64 m hoog.
Gefeliciteerd!!!

De schoolreis naar NEMO en een rondvaart door Amsterdam was een groot succes!

Onderbouw groep 1 t/m 3
It tema ‘Wêr kom ik wei? Fryslân!’ is ôfsluten, de Fryske flagjes kinne wer yn de doaze, de klompen yn it
hok, de Fryske jurk yn de doaze, tegearre mei alle oare Fryske attributen. De 11-stêdetocht wie in suk6,
de bern hawwe 11 spultsjes dien mei û.o. in priuwerij, de Bee-bot en de fonteinen, in doarp bouwe.
Nu het thema ‘Reis je mee / duurzaamheid’! Donderdagmiddag hebben we een begin gemaakt met het
bekijken van afval: waar is het van gemaakt, wat kun je er mee, hoe ‘ruimen we het op’. Volgende week
gaan we er mee door. De kinderen mogen spullen meenemen voor de thematafel: spullen die passen bij
op reis gaan, bijvoorbeeld een koffer, landkaart, iets van een land enz. Gevraagd: een oude atlas.
We zijn weer aan het bewegend rekenen geweest en gelukkig kon het op het plein! Er waren cijferreeksen op de tegels geschreven en de kinderen moesten er op springen en tegelijk het cijfer roepen.
Een mooie manier om de cijfers spelenderwijs te automatiseren! Dit smaakt naar meer :-)
Vrijdag 4 oktober is het Dierendag. Omdat het voor de echte dieren niet fijn is om op school te zijn,
mogen de kinderen een knuffel of een foto van het (huis)dier meenemen.
letter van
de week:

t
Groep 1, 2 en 3: Bewegend rekenen! Groep 1/2.

Groep 3 bezig met de bussommen.
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk groep 5: leren de tafel van

6.

Topografie: leren de kaart van Friesland.
Marije
Yn de lêste “weekweetjes” stie Marije sa fleurich op de foto mei har selsmakke bûter. It is no wol hiel oars mei har. Sa ‘t de
measten wol witte is Marije it foarige wykein opnaam yn it sikehûs en hat se in spoedoperaasje oan’e
blinde darm hân. En dêrbij wiene der ek noch komplikaasjes. Wat in tsjinfaller foar har. It wie hyltiid hiel
spannend hoe’t it gean soe mei har. Wat wiene we bliid dat de koarts sakke wie en se wer in bytsje drinken en iten binnen krige. Op ’e foto hat se krekt te hearren krigen dat se nei hûs ta mei. No mar goed
oansterkje Marije !!! Wij sjogge nei dij út!

Op de oare twa foto’s ha de bern it drok mei de kaart fan Fryslân.
It resultaat hinget yn it lokaal. Moai dien hear!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Kinderpostzegels
De kinderen zijn al druk bezig met de verkoop van de kinderpostzegels, super! Woensdag 2 oktober moeten de
kinderen de mappen weer inleveren op school.

Woudagemaal
Woensdag 2 oktober gaan de groepen 6 t/m 8 naar het Woudagemaal. We krijgen een rondleiding door het gemaal, maar we maken ook een rondje langs de vijver. Er wordt aangeraden om laarzen mee te nemen of oude
schoenen aan te trekken. Mocht het echt slecht weer zijn, dan is het ook verstandig om een regenjas mee te
nemen.

Ilona de lange
Vrijdag 27 september hebben wij bezoek gehad van Ilona de Lange.
De schrijfster van Miljonairskind. De kinderen waren erg enthousiast!
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