Weekweetjes
Week 40—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.
Het team van ‘De Romte.’

Agenda

Week 40:
start project over de KBW
Portfolio’s.
‘En toen’ en
Nog niet alle portfolio’s zijn ingeleverd. Zou u deze mee willen geven aan uw kind(- duurzaamheid.
eren)? Dan kunnen wij er mee aan de slag. Alvast bedankt!
Vrijdag 9 oktober:
MR.
leerlingen de hele dag
In de vorige Weekweetjes is er al aangegeven dat de eerste MR vergadering er al
vrij in verband met een
weer op zit. Het verslag van deze vergadering is nu in de bijlage te lezen.
werkdag van het team.

Algemene informatie

9 oktober vrij !
In de vorige Weekweetjes stond dat er op 9 oktober een werkmiddag is gepland.
Dit was een foutje. De kinderen hebben 9 oktober de hele dag vrij!
Nuffic internationaliseringsprijs
11 september is tijdens de (digitale) uitreiking bekend
geworden dat we de Nuffic Internationaliseringsprijs
hebben gewonnen met het project ‘Greidhoeke goes
Onderwijs!’ Een prachtige erkenning voor het mooie project en het onderwijs op de 4 basisscholen uit de Greidhoeke: OBS De Opslach
Wommels, Jenaplanschool Ibs. De Stjelp, OBS it Bynt Winsum en SBS De Romte!
De Nuffic Internationaliseringsprijs is bedoeld voor basisscholen die op een
innovatieve manier aan de slag zijn gegaan met wereldburgerschap of vroeg
vreemdetalenonderwijs in het Engels, Duits of Frans.

Week 42:
Herfstvakantie!
Woensdagavond 21 okt.:
ouderavond.
Donderdag 22 oktober:
Voorstelling Frets in
Wommels
gr. 1— 4 : 11.00 uur
gr. 5— 8 : 13.00 uur
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze
website!

https://www.nuffic.nl/nieuws/friese-scholen-winnen-internationaliseringsprijs-nuffic?
fbclid=IwAR0euCDLhvnJWyLBWTHQU9qT2jSHvfPeDS2eTYO0eVYvRvKRiyNAfxY8fAU

Gevraagd:
Rijders (naar Wommels
Gymnastiek
in verband met de voorVanaf 1oktbober gaan de leerlingen weer met de bus naar It Trochpaad in Womstelling van Frets op
mels voor de gymlessen in de zaal. Graag stroeve gymschoenen en gymkleren mee
22 oktober).

(T-shirt en sportbroekje). Op deze dag zijn gemakkelijke kleren wel handig!
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Kinderboekenweek
Officieel start de Kinderboekenweek op 29 september. Het thema van dit jaar is ‘En toen’.
Dit jaar verbinden wij hier een project aan. Zo zitten Juf Anneke en Juf Joukje in de werkgroep KIK
duurzaamheid (Kennisontwikkeling rondom duurzaamheid, Interactievaardigheden en Kritische geletterdheid ). Zij bedenken met een aantal collega- scholen, de NHL en Circulair Friesland vier projecten die we
uit gaan voeren op school. Tijdens dit project wordt er gekeken naar de interactie tussen leerlingen,
maar ook tussen leerlingen en externe mensen Het eerste project
start in deze Kinderboekenweek. Groep 1-5 werkt met verhalend
ontwerp aan het thema ‘en toen/ duurzaamheid naar aanleiding
van het prentenboek ‘De steen en de tijd’. Wanneer en hoe dit
project start hoort u vanzelf van de kinderen… Het wordt in ieder
geval een project met veel geschiedenis!
Groep 6-8 heeft 22 september bezoek gehad van Meester Thijs. Dit is onze manager bedrijfsvoering.
Hij kwam de klas vertellen dat onze energierekening elk jaar een beetje omhoog gaat. Dit betekent dat
er minder geld over was voor andere dingen in de school. Juf Joukje kreeg gelijk op haar kop van de
kinderen: de lichten kunnen vaker uit, de Snappet lader kan overdag wel uit en het digibord heeft ook
wel een slaapstand. Mooi om te zien dat de kinderen zo meedenken!

Onderbouw groep 1 t/m 3

Gevraagd:
witte lakens,
(om te gebruiken
in het kasteel).

Nog even en dan start ook voor de onder– en de middenbouw het nieuwe project
over de Kinderboekenweek ‘En toen’. We wachten af wat er gaat gebeuren……………
De kinderen van groep 2 en 3 zijn nu nog druk bezig met ‘dit ben ik’. Groep 3 is zo
een accuschroef
boormachine om
langzamerhand al aardig gewend aan de Weektaak , de eerste boekjes van VLL
mee te werken in
zijn mee naar huis én de VLL—en rekentoetsen zijn gemaakt, super! We starten op
de timmerhoek.
maandagochtend altijd met de weekendkring, dat doen we met een coöperatieve
werkvorm, dit keer was het ‘puzzels’ Juf had kaarten in twee stukken geknipt. Elke leerling kreeg een stuk
en wie het passende stuk had, dat was de gesprekspartner. Het is fijn dat we ‘bewegend leren’ opdrachten lekker buiten konden doen: leren én buiten bewegen: veel vliegen in één klap! Met groep 2 zijn we
o.a. bezig met de ‘eerste letter’ van een woord wat hoor je vooraan (maar natuurlijk ook in het midden
en achteraan…). Er waren woordkaartjes en de kinderen moesten bij juf de eerste letter (of het hele
woord) benoemen, daarna de opdracht uitvoeren: de h = hoepelen, r = rennen, t = touwtje springen enz.
Dat ging heel goed! Op de laatste foto: vliegenmep! Wie het cijfer weet, mept er op en roept het cijfer,
dikke pret!
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Middenbouw Groep 4 en 5
Van juf Wobkje: Het was een andere week dan we hadden gedacht. Juf Gerda werd ziek, ze ise
negatief getest, maar te ziek om naar school. Er was geen ander invaller beschikbaar. Ik heb het
aangedurfd om alleen voor de groep te staan. De mededeling van eerder blijft staan. Na de herfstvakantie zal ik heel waarschijnlijk weer “arbeidsgeschikt” zijn, zoals gezegd wordt als je weer in staat bent te kunnen werken. Maandag is juf gerda er
ook weer.
Het huiswerk
Aan het einde van de week hebben we gekeken welke tafels iedereen kent. Bij groep 4 de tafel van 2 en bij groep
5 de tafels 3,4,5. Groep 5 zou deze tafels nu écht goed moeten kennen, geautomatiseerd, vandaar het huiswerk.
Aan het einde van de groep 5 willen we dat de kinderen de tafels van 1 t/m 10 kennen. Daar zijn we nu druk mee
bezig. M.a.w. als uw kind de tafels t/m 5 bijvoorbeeld al kent, ga gerust verder met de andere tafels. Op een stickerkaart houden we bij hoe ver elk is. Op school oefenen we regelmatig de tafels met bewegen en met spelletjes. Ook hebben we gewerkt
met stoplichtkaartjes. U kunt op dit woord googlen om te zien hoe dit werkt. Thuis kunnen ze ook goed oefenen op bijv. onlineklas.nl. Veel succes! Op donderdag 8 oktober kijken we welke tafels kent.
Groep 4: de tafel van 2 en 10
Groep 5: de tafels van 1t/m 5. (Wie deze al kent leert de tafels van 6,7,8 of 9).
Heel veel succes!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8

Kinderpostzegels
Woensdag 23 september is de kinderpostzegelactie van start gegaan. Ze hebben een box mee gekregen
met alle verkoop formulieren. Als het goed is heeft ook elke ouder een brief gekregen met een uitleg.
Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag. Ook op deze website staat nog informatie, maar ook leuke
filmpjes voor de kinderen.
https://kids.kinderpostzegels.nl/
Vrijdag 2 oktober moeten de kinderen alle boxen
weer ingeleverd hebben.

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

