Weekweetjes
Week 41-42

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

Agenda

Kinderboeken week
We hebben een feestelijke opening van de Kinderboekenweek gehad. Bijna iedereen was
verkleed naar school gekomen, Voetballers, boeren, agenten en nog veel meer beroepen
kwamen voorbij. Top! Op het plein moesten we gaan bedenken welke beroepen er nu
bij elkaar zouden kunnen horen en waarom.
De komende weken gaan we nog aan de slag met dit thema.
Zijn er ook ouders die het leuk vinden om iets over hun beroep komen te vertellen?

6 oktober—13 oktober:
Kinderboekenweek

Vrijwillige ouderbijdrage
In de vorige weekweetjes heeft een brief vanuit de AC binnengekregen over de vrijwillige
ouderbijdrage. Wij hebben al een aantal betalingen binnen gekregen, bedankt!
Heeft u het nog niet overgemaakt, zou u dat toch nog willen doen?

28 oktober
Met de school naar het
Skûtsjemuseum.

15 oktober
Kinderen 12.00 uit
werkmiddag
16 –24 oktober
Herfstvakantie

3 november
Nationaal schoolontbijt

Gym
Afgelopen maandag hebben de kinderen weer voor het eerst binnen gym gehad.
De kinderen kwamen enthousiast terug. Denkt u er om dat de kinderen niet op
buitenschoenen mogen gymmen in de zaal?
Aankomende maandag hebben alle kinderen nog één keer buiten gym.
Dit in verband met een Rugby clinic voor de groepen 5 t/m 8. Meester Patrick redt
het anders niet om heen en weer te rijden.

Gevraagd:
keukenrollen om
mee te knutselen

Stage juf
Er is oude bekende terug op de Romte, Juf Marike Ligthart. Zij
heeft hier 8 jaar lang op school gezeten. Inmiddels zit ze al weer in
het derde jaar van de HAVO. De komende weken zal zij op vrijdagmiddag in school te vinden zijn. Ook zal ze een aantal hele dagen
mee lopen in de onderbouw. Welkom Juf Marike!
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Crea Circuit
Deze week alweer de laatste ronde van het circuit. Volgende week vrijdagmiddag
zijn alle kinderen 12.00 uit.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Thema: Na het thema ‘jij & ik’ zijn wij afgelopen vrijdag begonnen met het KinLetter van
derboekenweek thema: “Wat ik later worden wil”. Wij gaan in onze groep werken de week:
over de verschillende beroepen in de bouw. De bouwhoek en de constructie hoek
zijn al omgetoverd tot een heuze bouwplaats. Deze mag je ook alleen maar met
veiligheidshelm en hesje betreden. Op de onderstaande foto zijn de leerlingen al
echt aan het metselen.

r

Vandaag was het Hette zijn eerste schooldag. Wat keken wij en Hette hier naar
uit.
Binnenkort beginnen ook Ninthe en Fosse te proefdraaien.
Gevraagd: Keukenrollen
Willen jullie helpen om keukenrollen te sparen? Dan kunnen wij weer lekker knutselen.
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Middenbouw Groep 4 en 5
De Kinderboekenweek is in volle gang en wat is het dit jaar een leuk thema, namelijk Beroepen! Met de
leeftijd die je in groep 4 en 5 hebt is het best lastig om al een beroep te kiezen die je later wilt worden.
Toch weten sommige kinderen al precies wat ze willen worden. Van boerin tot profvoetballer en van
astronaut tot hondenkapster. Afgelopen week hebben we een interview gemaakt die bedoeld is voor
iemand die jouw “droomberoep” heeft. De kinderen hebben super goede vragen bedacht en dus materiaal voor in het portfolio! Maar ook zijn er beroepen die je misschien absoluut niet wilt worden later en
dat levert grappige momenten op in de klas. Wij kunnen nog wel even vooruit met zo’n leuk thema!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Spreekbeurt
Net iets ander als voorgaande jaren willen we dit jaar graag tussen de herfst en kerstvakantie de spreekbeurten
plannen. Zou u met uw kind(eren) na willen denken over een onderwerp?

Afsluiting thema/ nieuw thema
Vrijdag 1 oktober hebben de kinderen hun eindwerken van het
project ‘de samenleving’ gepresenteerd. Ze hebben allemaal
wat voor de klas verteld over wat zij gevonden hadden tijdens
hun onderzoek. Deze week zijn de kinderen begonnen met informatie op zoeken over een beroep. Dit thema past bij de kinderboeken week. Later in dit thema zullen zij nog een interview
doen met iemand.

De bikkels van groep 6/7/8

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

