Weekweetjes
Week 42-43

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 - …….:
project over de KBW
‘En toen’ en duurzaamheid.

Algemene informatie
Gymnastiek.
In de vorige Weekweetjes is vermeld dat we op 1 oktober naar de gymzaal
zouden gaan. Omdat er binnen It Trochpaad een personeelslid met Corona is,
hebben we besloten om tot de Herfstvakantie nog buiten te gymmen.
Donderdag 22 oktober gaan onze kinderen naar de voorstelling Frets in de
gymzaal van Wommels. Dit betekent dat we 29 oktober de eerste gymles in
It Trochpaad hebben. Gymschoenen mee en makkelijke kleren aan op deze dag!
Ouderavond 21 oktober.
Op woensdag 21 oktober hebben we de eerste ouderavond van dit schooljaar.
In de bijlage is de uitnodiging te vinden. Zou u de maatregelen goed door willen
lezen?

Voorstelling Frets.
Op donderdag 22 oktober is er een voorstelling in Wommels. Voor dit uitje
zijn wij nog op zoek naar rijders. Groep 1— 4 gaan om 10.30 uur naar de voorstelling (start 11 uur). Groep 5— 8 gaan weg om 12.30 uur (start 13.00 uur).
Mocht het niet doorgaan, dan hoort u dit van ons.

Week 42:
Herfstvakantie!
Woensdag 21 oktober:
ouderavond! De uitnodiging
zit in de bijlage.
Donderdag 22 oktober:
Voorstelling Frets in
Wommels
gr. 1— 4 : 11.00 uur,
vertrek 10.30 uur.
gr. 5— 8 : 13.00 uur,
vertrek 12.30 uur.
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze
website!

Ventilatie in de klassen.
Omdat het ventileren een belangrijke maatregel is om de verspreiding van
het Coronavirus tegen te gaan, worden er op alle scholen metingen gedaan.
In de bijlage een brief met meer informatie.

Gevraagd:
Rijders (naar Wommels
in verband met de voorstelling van Frets op
22 oktober).
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Onderbouw groep 1 t/m 3
Jan Steen en Beitske Bibber stonden vorige week op de stoep! Jan was jarig geLetter van
weest en hij had een mooi boek gekregen: ‘De steen en de tijd’. Hij vond dat de
de week:
kinderen het wel even mochten lenen, wat hij had immers die mooie steen op
school gebracht. Toen ze naar huis gingen, vonden Jan, Beitske en de kinderen
bijzondere stenen: het waren fossielen! De kinderen hebben meteen allemaal
onderzoeksvragen bedacht en daar gaan we proberen een antwoord op te vinden.
Het lokaal is omgetoverd tot een archeologische opgraving: er worden stenen,
kralen, munten en andere dingen opgegraven, daarna meten, wegen, opschrijven
en tekenen hoe het er uit ziet. Ook is er een dinospeeltafel ingericht door de kinderen van groep 2.
Juf Yvonne van de bieb kwam langs en zij las een boek voor dat over vondsten ging, dat was erg leuk!
We hopen dat Jan en Beitske nog eens iets van zich laten horen! Nu eerst Herfstvakantie :-)
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Middenbouw Groep 4 en 5
Van juf Wobkje:
De afgelopen week is groep 4/5 op verschillende terreinen bezig geweest met het thema: “En toen…… “
Dit thema beslaat twee onderdelen: tijd (geschiedenis) en duurzaamheid. Met ingang van dit schooljaar passen we binnen
groep 4 en 5 de doelen van taal en mogelijk rekenen ook toe bij het thema. Ik merk dat dit voor onze groep heel goed werkt.
De leerlingen ervaren het thema nu meer als een geheel. Bij rekenen kwam natuurlijk het klokkijken heel goed van pas. Leuk,
dat ze de zelf gemaakte klok daarbij kunnen gebruiken.
Donderdag hebben we gekeken in hoeverre de kinderen de tafels kennen (m.n. groep 5). Er zijn vorderingen
gemaakt! Het is fijn als er aandacht blijft voor het automatiseren van de tafels.
Op de foto geeft juf Yvonne les over dino’s en fossielen. De kinderen waren één en al aandacht! Zie de foto’s.
Juf Gerda heeft donderdag afscheid genomen van de groep. Alle leerlingen van de school hebben voor haar een mooie tekening gemaakt. Juf heeft er samen met een aantal foto’s een herinneringsboek van gemaakt. Op de foto bieden Else en Eeke
het boek aan juf Gerda. Na de vakantie is juf Wobkje weer “arbeidsgeschikt”. We gaan er weer voor!!!!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Groep 8 nieuws:
De eerste doe-middagen voor de middelbare scholen zijn alweer gepland.
Alle posters komen in de hal te hangen naast de meisjes WC. Daarnaast
zullen ze ook in een mail of in de weekweetjes worden genoemd. Hiernaast is een poster van het Maritiem college in Harlingen.
Thema duurzaamheid
De kinderen zijn druk bezig met het thema duurzaamheid. Ze hebben door
middel van een checklist gekeken naar wat wel of niet goed is in school.
Vervolgens hebben ze een onderzoeksvraag bedacht en deze vraag zijn ze
nu aan het onderzoeken.
Bezoek Hong Zhao
Vorige week kregen de kinderen bezoek van Hong Zhao. Zij is met
het Chinese nationale team 3 geworden op de olympische spelen.
Later is ze verhuisd en heeft ze ook in het eerste van Sneek gespeeld.
Helaas kreeg ze last van een blessure en kon ze meer volleyballen.
Wat ze wel kon doen is zit volleybal. Met dit team heeft ze meegedaan met de paralympische spelen. Inmiddels is ze trainer/coach van
dit team. Samen met de kinderen van 6/7/8 heeft ze een portje zit
volleybal gespeeld.
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