Weekweetjes
Week 45 en 46

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:
Om de ontwikkelingen in het onderwijs regelmatig te evalueren wordt van de leerkrachten individueel gevraagd zogenaamde WMK-kaarten in te vullen. Punten van
evaluatie voor periode november : Didactisch handelen, Taal, ICT en Mediawijsheid.
Na invulling door elk wordt bekeken wat goed gaat en wat verbeterpunten zijn.
Bij de laatste wordt de aanpak daarvan bepaald. In week 45 gaan de leerkrachten van
groep 4,5,6 naar een lezing over deze leeftijdsgroep.

5 november:
Ouderavond. Thema
duurzaamheid.
Inloop vanaf 19.45 uur. Start
20.00 uur.

Ouderavond 5 november
In de bijlage treft u de uitnodiging voor de ouderavond.

6 november:
Onderwijsstaking, geen school

6 november
Afgelopen week heeft u bericht gehad over de staking op 6 november. Voor de volledigheid noemen we het ook nog even in weekweetjes opdat u het niet vergeet.

7 november:
Schoollunch, bord,bestek mee

Schoollunch
6 november stond de schoollunch in plaats van ontbijt gepland. Deze is verplaatst naar
7 november. Zouden de kinderen zelf bestek, een bord en een beker met naam mee
kunnen nemen? In de folder wordt gesproken over ontbijt, dit is in ons geval ‘lunch’ :-)
Luizencontrole
Deze week, nadat de gebruikelijke luizencontrole was geweest, kregen we toch nog
bericht van een ouder dat er luizen geconstateerd zijn bij haar kind. We vragen u met
klem uw eigen kind(eren) regelmatig te controleren en eventueel maatregelen te
nemen. Over twee weken komen de luizenmoeders weer langs, op dinsdag 19 november. (Graag geen vlechtwerk in het haar, die dag)
Leerlingarena
Vijf leerlingen uit groep 5-8 hebben vrijdag deel genomen aan de leerlingarena. Benthe, Sybren, Nova, Hylke en Hester hebben gepraat over het onderwerp: “Thematisch
werken”. Tijdens de arena is één leerkracht de leider van het gesprek , de anderen luisteren alleen en doen niet mee aan het gesprek. De bedoeling is wijzer te worden van
de leerlingen. Zij
geven het team
input om het , in
dit geval, thematisch werken beter vorm te geven.

De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!
Gevraagd:
*Leeshulp op dinsdag en vrijdag van 8.30-8.50 uur.
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Klimaattop
Afgelopen donderdag was de klimaattop in Groningen. Alle groepen 7 en 8 van de scholen uit Wommels, Winsum,
Baard en Itens hebben daar op en positieve manier acte de présance gegeven door middel van een PP met
gesproken woorden door van elke school twee leerlingen. Kunt u het zich voorstellen: te midden van zo’n 500 toehoorders lopen onze leerlingen naar het podium om aan al die mensen te vertellen dat zij graag mee willen denken
om aandacht voor duurzaamheid te hebben. Op het podium vertellen van elke school twee leerlingen aan het publiek waaraan gewerkt is tijdens het prject over duurzaamheid. Ze hebben en heel goede indruk gemaakt op het
publiek. Er was zelfs bezoekers die na de presentatie van de kinderen spontaan gingen staan en applaudisseerden.
Als leerkracht sta je dan wel even stil hoe bijzonder dit allemaal voor een ieder is. Complimenten werden door
buitenstaanders ook gegeven over de discipline van de groep. Kippenvel!!!
Onderwijsassistent
Vanaf de start van het schooljaar ondersteunt Trijntje Nienke Talsma juf Wobkje in de groep, omdat zij nog niet
geheel was hersteld van haar heupprobleem. Problemen die langzaam ontstaan hebben ook langer lang nodig weer
te verdwijnen. Met de betrokken mensen is de besloten de ondersteuning van Trijntje Nienke nog afbouwend te
verlengen tot de Kerstvakantie. Voor juf Wobkje en de groep is het een uitkomst.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Volgende week maandag komt Esmee Jorritsma voor het eerst meedraaien en de week daarop komt Lennert Rijpma op maandag langs.
Wij wensen ze een hele fijne en leerzame tijd toe op SBS ‘De Romte’!
Jaaa, daar is de groepsfoto van groep 1, 2 en 3! Geweldig leuk :-)
Het thema ‘Reis je mee / duurzaamheid’ is klaar, de meeste gemaakte
werkjes zijn mee naar huis en we zijn klaar voor de ‘Herfst’!
De kinderen mogen attributen / materialen meenemen die bij dit
thema passen en ook voor de letter van de week: de r van regen…
Magnetisme was deze week een prachtig onderwerp: eerst met
elkaar ontdekken wat magnetisme is en daarna hebben alle kinderen
zelf een werkblad ingevuld met wat wel of niet magnetisch is.
Jurre is trots op zijn bouwwerk (smartgame), goed gedaan!
letter van
de week:

r

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

8

Opdracht voor groep 4 en 5 :
De planning voor de boekbespreking wordt in week 45 gemaakt! Kijkt u alvast met uw kind welk boek geschikt is
om over te vertellen? Uitgangspunt is: welk boek vindt uw kind leuk. Dan valt er altijd iets over te vertellen!
Natuurlijk bespreken we deze week hoe je een boekbespreking kunt houden, welke dingen je kunt vertellen. Daarnaast wordt ook een stukje tekst uit het boek voorgelezen. Door het houden van een boekbesprekingen leren de
kinderen vertellen aan de groep en kunnen ze elkaar enthousiast maken voor het lezen van boeken.
Samen bezig met het maken van een sterke constructie.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8

Leerlingarena

Boekbespreking
Aanstaande maandag maken we een rooster voor de boekbesprekingen. Deze dag krijgen ze ook de info mee
naar huis. Het is voor de kinderen wel fijn als ze al weten over welk boek ze de boekbespreking doen, zodat we
geen dubbele hebben.

Toetsen
Maandag 11 november: Fries dictee (deze woordjes krijgen ze maandag mee naar huis)

Kunstwerken: reis je mee?
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