Weekweetjes
Week 44—45

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
Vrijdag 30 oktober:

Algemene informatie
Verrassing
Vorige week kwam ons project Greidhoeke goed Onderwijs weer in het nieuws! Ewoud v.d.
Weide, onze coördinator tijdens dit project ,werd landelijk verkozen tot de Duurzaamste
Docent in het basisonderwijs. Naast de onderwijsprijs van Friesland is dit
weer een kroon op ons gezamenlijk project! Een artikel hierover verscheen
o.a. in Trouw. https://www.e-pages.dk/lc/4255/article/1225919/2/1/render/?
token=4b1274f5a1b393f839e589537560b9bd .

Gymnastiek.
Voor de vakantie hebben we de gymlessen in Wommels geannuleerd vanwege Corona onder het personeel van It Fûnememt. Nu daarvan geen sprake meer is vinden
we het verantwoord de lessen weer op te pakken. Omdat de kinderen niet in de kleedkamers komen maar zich in de gymzaal klaar maken voor de gymles, vragen we u uw kind
(eren) met gymkleren ( en iets warms erover) naar school te laten gaan. Gewone kleren en
gymschoenen nemen ze mee. Bij terugkomst op school trekken ze de gewone kleren aan.
Op deze manier nemen we zo weinig mogelijk risico.

Yvonne Dijkstra komt
op school boeken
promoten.

Woensdag 4
november:
Alle leerlingen komen
om 12.00 uur uit
school.

Ventilatie in de klassen.
Ventilatie van binnenruimten heeft een belangrijke invloed op het keren van Corona. Overdag staan de ramen en deuren zoveel mogelijk open. Dit betekent dat het frisser kan worden. U kunt er misschien rekening mee houden met de kleding die uw kind draagt. De metingen van het klimaat in de lokalen zijn deze week .gedaan. De uitslag verwachten we binnenkort.
Thema: En toen……../ duurzaamheid.
Alle leerlingen zijn nog steeds druk bezig met het thema En toen….. En duurzaamheid. Het
is bijzonder te zien hoe elk op een ander niveau en op verschillende wijze bezig is met het
thema. We gaan nog even door !!!
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Sint Maarten
Vanuit de ouders kwam de vraag hoe de school tegenover het Sint Maartenfeest staan.
Dit punt is op de laatste LOCO-vergadering aan de orde geweest. Elke school is vrij om te doen wat hen het beste
lijkt. Ons team heeft besloten dat in de Onderbouw en Middenbouw een lamp
Onderwijsontwikkeling:
Het team heeft deze week twee online-cursussen gevolgd. De enen over een leerling volgsysteem IEP. Hierover in
de volgende weekweetjes meer informatie. De tweede ging over Parro. Parro is een schoolapp waarmee we o.a.
nieuws uit de groep en belangrijke/korte mededelingen kunnen doen aan de ouders . Het is een systeem waar enkel ouders en
leerkrachten van De Romte toegang tot hebben. Daarom is er een koppelcode nodig. We kunnen deze app ook gebruiken om
afspraken te maken voor bijvoorbeeld gesprekken. We zijn bezig deze app zo gauw mogelijk klaar te maken voor gebruik. U
hoort binnenkort hierover meer en u ontvangt dan ook uw koppelcode.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Op maandag 19 oktober vonden de kinderen bij de grote steen een foto van een grottekening en een
vreemd voorwerp. We hebben het in de kring bekeken en wat bleek: het was een aansteker! Ook stuurde
Beitske een app naar juf met een lang verhaal en een idee: of we in school geen kampvuurtje konden maken, lekker warm!
Dat leek ons geen goed plan… maar we hebben wel bedacht waar we tegenwoordig
vuur bij nodig hebben. De kinderen mogen plaatjes meenemen voor het fotoweb.
Letter van
Ook hebben we de onderzoeksvragen over fossielen gesteld aan Piet, familie van juf de week:
Anneke. Hij studeert Archeologie en weet heeeel veel over bodemvondsten. Helaas
kon hij niet zijn verhaal op school vertellen, dus wij hebben hem een filmpje gestuurd met alle vragen. Zijn antwoorden hebben we besproken en op het papier met
de vragen geplakt. We zijn heel wat wijzer geworden!
We hebben weer een leerling in groep 1! Vanaf deze week mag Jurjen Rameau twee
ochtenden meedraaien tot hij in januari 4 jaar wordt en hij vindt het superleuk
(en wij ook)! Jurjen, heel veel plezier gewenst bij ons op ‘De Romte’!
Groep 3 heeft een vernieuwde Weektaak: naast de ‘gewone’ reken– en taalopdrachten staat het taal– en
rekencircuit meer in beeld. Er wordt geoefend met de doelen van taal en rekenen die bij die kern van VLL
of het blok van Rekenrijk horen. Spelenderwijs wordt er dus aan de doelen gewerkt en dat werkt!
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk groep 4 en 5:
Voor het thema zijn we bezig met het gebruik van energie vroeger en nu. We weten dat vroeger de energievoorziening heel anders was dan nu. We hebben een vluchtige reis door de geschiedenis gemaakt met dit onderwerp
met behulp van filmpjes en foto’s. Mocht u nog foto’s hebben van energiegebruik vroeger dan mag uw kind deze
meenemen.
Het huiswerk heeft ook te maken met energie ( elektriciteit/stroom):
Waarvoor gebruiken jullie thuis stroom. Schrijf alles op wat je kunt bedenken en neem het in week 44 ( 26– 30 oktober ) mee. Blom nam vrijdag een petroleumstel mee naar school( zie foto).
Groep 5: Leer de tafel van 5 en de tafels die je nog niet kent. Dit is voor elk kind verschillend. Elk weet
welke tafels nog niet geautomatiseerd zijn. In week 44 overhoring en in week 45 voor de volgende
tafels.

Samen druk bezig de juiste plaatjes bij de tekst van het boekje “En toen….”te zoeken.
Begrijpend lezen op een andere manier.
Blom laat het petroleumstel aan de
Kinderen zien, tijdens de lunch.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Thema duurzaamheid
De kinderen zijn ondertussen druk bezig met antwoorden te zoeken op hun vragen. Ze kijken er erg naar uit
om een ontwerp te maken. Vrijdag hebben ze tijdens
de tekenles een 3d huis leren tekenen. Zo kunnen ze
misschien hun duurzame schoolontwerp ook tekenen.
Hiernaast een aantal tekeningen, ze waren erg enthousiast en fanatiek.

Judith

Boekbespreking
Het is bijna weer tijd voor de boekbespreking. Wel
wordt er nagedacht aan een andere vorm van presenteren. Hier komen we nog op terug. Maar de kinderen
kunnen wel vast een boek uitkiezen.

Fardou

Hessel
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