Weekweetjes
Week 42 en 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.

Agenda

Algemene informatie
Onderwijsontwikkeling:
Het team heeft samen met alle collega’s van Onderwijsteam Noord een workshop
bijgewoond over bewegend leren. Veel ideeën zijn besproken en uitgevoerd om vanaf
nu steeds meer in te zetten op onze school. Het eerste overleg met alle loco’s van OT
Noord heeft plaats gehad. Samen leren, elkaar inspireren en uitwisselen van ideeën
staan hierbij centraal.
Gearhingbrede activiteit rondom duurzaamheid.
Donderdag 10 oktober was landelijk de dag van de duurzaamheid. Toevallig of niet had
ook de werkgroep “Wat telt echt” van Gearhing een programma georganiseerd waaraan alle scholen binnen de Gearhing aan mee heeft gedaan. Wat telt echt gaat o.a.
over het extra kerndoel voor primair onderwijs dat Gearhing heeft toegevoegd aan de
bestaande leerdoelen: “We leren de kinderen zorg te dragen voor een duurzame overdracht
van de aarde aan de volgende generatie (Kerndoel 39A)”. Als introductie keken de leerlingen
naar een filmpje, gemaakt door Frets (https://youtu.be/hx0gy7LlcKw). Dit werkte inspirerend voor het vervolg van het programma die dag.
Onderzoeksvraag voor leerlingen van Itens, Baard, Wommels en Winsum.
Woensdag was de introductie van de Kinderboekenweek in de school van Wommels.
Na een gezamenlijke start gingen de leerlingen in gemengde groepen uiteen om alvast
te werken aan opdrachten. Opdrachten die door professor Know How aan de kinderen
werd gesteld. Donderdag 16 oktober komt dokter Knowhow naar Itens om te kijken
welke oplossingen er zijn bedacht in de verschillende groepen.
Klimaattop
Op 31 oktober mag een groepje kinderen van de scholen van Baard, Itens, Winsum en
Wommels mee naar de klimaattop in Groningen. Daar mogen ze kort laten zien wat de
uitkomsten zijn van hun onderzoek naar duurzaamheid en ze vertellen hoe dit er in de
toekomst uit zou kunnen zien.

Dinsdag 15 oktober:
Leerlingen van groep 7 naar
GGD-verpleegkundige.
Vrijdag 18 oktober:
11.00-12.00 uur: Afsluiting
kinderboekenweek met
presentaties van de leerlingen.
Leerlingen 12.00 uur vrij.
21-27 oktober:
Herfstvakantie!
Donderdag 31 oktober:
Klimaattop Noord Nederland
5 november:
20.00-21.30 uur: Ouderavond.
Thema duurzaamheid.
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!

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

Informatieavond
Dank aan alle ouders die aanwezig waren op de informatieavond van 8 oktober.
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Van Easterein kregen we letterlijk een
hoop oud papier. Wij wilden dat papier
wel in de container deponeren als die
weer langs kwam. Vrijdag was het zover. Onze kinderen staken meteen de
handen uit mouwen. Wat een actie in
de lunchpauze. De boel was in no time
weg gewerkt. Tijdens dit werk is hun
het een en ander opgevallen. Daarover vertelden ze later in school. Ervaringen die de kinderen aan het denken
zetten als wij deze opmerkingen serieus nemen en erop doorvragen. Het
onderwerp duurzaamheid lag dus deze keer op het schoolplein.
Genoeg stof om mee aan de slag! We pakken dit natuurlijk op en wie
weet wat er volgende week weer op ons pad komt.

Een gezamenlijke activiteit in Wommels. Kinderen uit Wommels en Itens
samen aan het ontwerpen. Een heel geslaagde dag!

Onderbouw groep 1 t/m 3

Het thema ‘Reis je mee / duurzaamheid’ leeft erg in groep 1, 2 en 3! We gaan regelmatig
met de trein en dan natuurlijk eerst de OV-chipkaart laten zien en niet vergeten in te checken
bij de paal! De koffers en tassen moeten mee en op tijd weer uitstappen én uitchecken…
Handig dat groep 3 net leert hoe klok kijken werkt :-) Ook de ‘verliefde harten’ komen langs
en dat hebben we o.a. geoefend met bewegend rekenen en een kaartspel. Knap gedaan!
De kinderen van groep 1/2 hebben een auto/vrachtwagen gevouwen en daar de weg bij
getekend. Jurre maakt er wat moois van! Verder wordt er druk gewerkt en geknutseld.
Op donderdag is groep 4 erbij en dan zijn we bezig met de afvalberg: wat is er voor afval,
hoe ruim je het op, kun je het recyclen en hoe doe je dat dan? Een mooie bewustwording!
In gemengde groepjes hebben de kinderen de bevindingen aan elkaar gepresenteerd.
Tijdens de afsluiting op vrijdag 18 oktober kunt u bekijken wat ze allemaal gemaakt hebben.

letter van
de week:

t
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk groep 5: leren de tafel van

7

Opdracht voor groep 4 en 5 :
Meenemen materiaal voor maken van eigen voertuig !!! Het liefst materiaal dat anders weggegooid zou worden.
Wij willen het graag hergebruiken.
Op school hebben de kinderen een schets gemaakt van een voertuig in opdracht van dokter Know how.
Ze hebben ook bedacht welk materiaal nodig is om dit voertuig te kunnen maken. Er is o.a. genoemd: hout
(plankje), plastic flessen, doek. Volgende week gaan we ermee aan de slag. Kunt u het er met uw kind over hebben
wat ze nodig denken te hebben en kijken of ze iets van thuis mee kunnen nemen om het te maken. Er kan ook getimmerd worden( niet te ingewikkeld ). Verder willen we graag kosteloos materiaal als
doppen, deksels en aller
lei kleingoed wat op/aan het voertuig
kan. Er is ook al veel meegenomen!
Heel erg bedankt!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
Topotoets 29 oktober: België/Luxenburg (krijgen ze nog mee naar huis)

Fiets mee naar school
Maandag 14 oktober gaan de kinderen op de fiets naar Wommels. Hier krijgen ze een voorlichting van de brandweer. Mocht het iets minder weer zijn is het miss verstandig om regenkleding mee te geven. Dit duurt van 9.30 –
11.30. Mocht er een ouder zijn die mee wil fietsen, dan is dat altijd fijn!

Musical
Afgelopen vrijdag hebben we met de kinderen van groep 3 t/m 8 de film
van onze succesvolle musical Nizno gekeken. Net als in een echte biosscoop hoort daar natuurlijk een drankje en popcorn bij.
Klaas Oldenburger is nog bezig met een link van de film, zodat we hem
ook met de ouders kunnen delen.
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