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

Algemene informatie
Nationaal Schoolontbijt

3 november

Woensdag 3 november is het weer tijd voor het Nationaal schoolontbijt. Een dag waarbij Nationaal schoolontbijt
het gezond ontbijten centraal staat. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig om met de
hele school samen te ontbijten! Wilt u uw kind het volgende meegeven: Bord, bestek en 4 november
Skûtsjemuseum met
een beker.
Fries Scheepvaartsmuseum
We gaan tijdens de Fryske les aan de slag met het lesprogramma: “Pake syn skûtsje”. Bij
dit lesprogramma hoort ook een bezoekje aan het Fries Scheepvaartmuseum.
Op donderdag 4 november is het al zover! Voor deze ochtend zijn we nog op zoek naar
rijders. U kunt zich melden bij één van de leerkrachten. We vertrekken 8.30 uur van
school (we worden er 9 uur verwacht), zorg dat uw kind 8.20 op school aanwezig is.

groep 1— 8.
Vertrek 8.30 uur!!!

17 november
Studiedag:
De kinderen zijn de
gehele dag vrij.

Spreekuur
In week 44-45 is er spreekuur op de Romte. Mocht u als ouder een gesprekje willen
hebben dan kunt u dit aan vragen bij de betreffende leerkracht aanvragen. U bent
natuurlijk altijd van harte welkom om één van ons aan te schieten voor een gesprek.
Sint Maarten Speelgoedactie!
11 november is het weer Sint Maarten. Naast het maken van lampionnen willen wij
Gevraagd:
deze middag graag aandacht besteden aan de voedselbank. Iets van jezelf weg gekeukenrollen om
ven aan iemand die dat goed kan gebruiken. Het idee kwam voort omdat wij als
mee te knutselen
team iets wilden met de ‘afgeschreven’ leesboeken uit onze bieb. Zo willen wij die
leesboeken verkopen voor een klein vrijwillig prijsje voor de voedselbank.
Daarnaast mogen de kinderen iets van hun eigen speelgoed (wat nog mooi, en compleet
is) doneren aan de voedselbank. Zodat de kinderen van wiens ouders naar de voedselbank gaan ook fijne feestdagen treffen.
Op 11 november vanaf 13.40 tot 14.15 mag het speelgoed op school worden ingeleverd. Ook gaat dan de boekenmarkt van start. We open op een mooie opbrengst.
Voor meer informatie over de speelgoed actie kijk op: https://
www.sinterklaasspeelgoedactie.nl/
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Strippenkaart lezen
Afgelopen week hebben we strippenkaart gelezen. De kinderen kregen allemaal een strippenkaart met drie afbeeldingen van boeken erop. Die boeken werden voorgelezen in de drie lokalen door de meester en juffen. De kinderen
mochten zo zelf twee keer een verhaal uitkiezen die hen aansprak.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Wat wordt er hard gewerkt in groep 1, 2 en 3! Er wordt heel veel geleerd over allemaal bekende, maar ook
nieuwe beroepen. Vaak kunnen de kinderen wel vertellen wat heit en mem voor werkt doen en of ze daar
ook speciale kleding voor nodig hebben bijvoorbeeld. Vindt u het leuk om iets te vertellen over uw
beroep? Dat kan nog steeds :-) dan graag even doorgeven aan de juf/meester!
Letter van
Maandag was juf Marike bij ons in de groep in verband met haar maatschappelijde week:
ke stage, dat was erg gezellig en leerzaam.
Wij wensen haar een leuke tijd toe bij ons.
Donderdag hebben de kinderen van groep 3 zelfstandig de IEP toets (over sociaal
emotionele vorming) gedaan, heel knap!!! En de kinderen van groep 1/2 hadden
een knip-plakopdracht over verschillen in grootte zien van mensen (beroepen).
Natuurlijk hebben we donderdagmiddag de verschillende yoga-oefeningen weer gedaan onder begeleiding
van rustige muziek, wat een rust in het lokaal én in het hoofd.

b

Gevraagd: Keukenrollen
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Middenbouw Groep 4 en 5
Rekenen is soms ook maar rekenen. Hoe blijft zo’n vak nou leuk? Alleen maar achter de tafel zitten
vindt volgens mij niemand leuk. Kinderen willen bewegen! Hoe leuk is het dan om bewegend te leren!
Dit kan in de klas, maar natuurlijk ook buiten! Wat heb je nodig om buiten bewegend te rekenen?
1. stoeptegels, 2. stoepkrijt, 3. rekensommen en 4. energie! De kinderen vinden het altijd vervelend om
na de pauze naar binnen, maar als je dan in de klas vertelt dat we weer naar buiten gaan om daar te
rekenen dan komen er plotseling weer grote glimlachen op de gezichten! Bewegend leren is super leuk
en dat willen we veel meer doen dit jaar, Springen maar!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8

Spreekbeurt
De eerste onderwerpen voor de spreekbeurten zijn al binnen. De kinderen denken er goed over na waar ze iets
over willen leren en vertellen. Op maandag 1 november moeten de kinderen hun
onderwerp bedacht hebben. Op deze dag zullen ze ook te horen krijgen wanneer
ze aan de beurt zijn en hoe ze nou eigenlijk een spreekbeurt maken.
Oppervlaktes
Vrijdag hebben de kinderen van groep 7/8 een les over de oppervlaktematen gehad. Op de vloer werd een vierkante meter gemaakt. Hoeveel kinderen passen er
in? Dat moest getest worden. Alle kinderen van 6/7/8 pasten in het vak!
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