Weekweetjes
Week 46—47

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
Spreekuurmomenten.
De momenten van contact zijn nu erg schaars. Bij het hek hebben de leerkrachten nog wel
eens kort een gesprekje en telefonisch gebeurt dat bij belangrijke mededelingen of vragen. Het team is weer begonnen met de kindgesprekken. Dit zijn de gesprekjes van de
leerkracht met een leerling. Aan de orde komen de zaken die spelen. Dit kan voor elke
leerling anders zijn. In ieder geval komt aan de orde hoe het met het welbevinden is.
Kinderen mogen vertellen wat ze kwijt willen, op het gebied van leren maar ook hoe het
gaat in de groep of daarbuiten. U zou het daar al wel eens met uw kind over kunnen hebben. Wanneer u zelf behoefte heeft contact te hebben met de leerkracht dan kunt u deze
maand een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Het gesprek zal dan telefonisch
plaatsvinden. In februari volgt weer een driegesprek. In de maand april houden we weer
een zogenaamd spreekuur. ( we hopen dat we dan weer gewoon elkaar op school kunnen
treffen.)

Dinsdag 10 november:
Schaatsen groep
5/6/7/8 (meer info
onder het kopje 6-7-8)
Woensdag
11november:
Judo groep 4/5

Ouderbijdrage LET OP!
Van de oudercommissie heeft één van uw kinderen een kwitantie voor de ouderbijdrag
mee gekregen. Per ongeluk is een verkeerd rekeningnummer vermeld. Wilt u het bedrag
overmaken op rekeningnr: NL 05 RABO 0349509395. Het bedrag blijft hetzelfde als voorheen: € 15,00.
Leesconsulente Yvonne Dijkstra
Een paar weken terug heeft Yvonne een inspirerende les gegeven in de drie groepen.
Ook vrijdag 6 november kwam ze weer met een aantal boeken waarmee ze de kinderen
op een boeiende wijze kennis liet maken. Er werd o.a. meteen een leuk voorleesboek uitgekozen en de eerste zijn inmiddels voorgelezen.
Gearhing gaat in de “Cloud “ werken
Woensdag heeft het personeel van de Gearhing een webinar gevolgd over het werken in
de “Cloud”. Komende maandag en dinsdag wordt het computersysteem aangepast. Juf
Joukje is daarbij betrokken. Ze kan dan niet lesgeven. Juf Hanneke Vriend vervangt haar.

Rijders gevraagd:
dinsdag schaatsen
Vertrek: 9.45.
11.45 weer terug
woensdag judo
Vertrek: 9.40 uur.
10.45 weer terug.
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Onderwijsontwikkeling:
De afgelopen weken heeft het team een workshop gevolgd over een nieuw leerlingvolgsysteem. Tot nu toe
gebruikten we het Leerlingvolgssteem ( LVS) van Cito. Cito werd ook in eind groep 8 afgenomen om te bepalen
naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerling zou kunnen. (De laatste jaren was de inschatting van de leerkracht voornamelijk bepalend.) In alle groepen werden twee maal per jaar Cito-toetsen afgenomen voor de vakken
rekenen, (begrijpend ) lezen, spelling. Dit gebeurde in januari en in juni.
Het team heeft besloten over te stappen naar het IEP volgsysteem, omdat dit zij dit systeem beter vindt passen bij
de visie van de school. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. De woorden geven al aan dat de toetsen bedoeld zijn om
de leerlingen zelf inzicht te geven in hun eigen voortgang op school. Om alle ins en outs te vertellen gaat wat te
ver. Er zijn twee belangrijke argumenten voor ons om voor IEP te kiezen: de toetsen kunnen op elk moment afgenomen worden. Het wordt daardoor meer een “gewoon” onderdeel van het lesprogramma. Er is niet meer sprake
van twee “toetsperiodes”. Wanneer een aantal leerlingen eraan toe zijn een bepaalde toets te maken, dan kan dat
op ieder moment in het jaar. Naast het toetsen van de vakken krijgen we met de IEP ook meer inzicht in de “hoofd
- hartontwikkeling”. Daarmee wordt bedoeld o.a. de leeraanpak, de sociaal emotionele beleving , doorzettingsvermogen. Daarmee krijgen we de ontwikkeling van de hele leerling in beeld en niet alleen de kennis. En dat is waar
De Romte voor staat: oog hebben voor het hele kind met al zijn/haar facetten van ontwikkeling. Dit jaar zullen we
meteen met dit toetssysteem gaan werken. We starten al snel met vragen die betrekking hebben op de sociaal
emotionele ontwikkeling. We houden u op de hoogte.

Onderbouw groep 1, 2 en 3

letter van
de week:

Wat wordt er hard gewerkt in de onderbouw: de lampionnen worden prachtig, er
werden fossielen gemaakt van zout brooddeeg, er werd nagedacht over hoe stenen
(waar huizen mee gebouwd worden) gemaakt worden en waarom de ene steen
rood is en de andere geel…. Misschien kan uw kind dat wel vertellen! We hebben er
met elkaar een woordweb van gemaakt. Naast de ‘gewone’ reken-, taal– en schrijfopdrachten hebben de kinderen een groepswerk gemaakt: ze hebben de muren van
het kasteel geverfd. We hebben eerst onderzoek gedaan naar de stevigheid van een muurtje van kleine
blokjes en de conclusie was dat het ‘gemetselde’ muurtje het stevigste was. De kasteelmuren moesten
natuurlijk stevig zijn, dus dat is geverfd als een echte muur met een spons en zwarte/bronskleurige verf.
De ‘ophaalbrug’ moest van hout lijken, dus is bruin geworden. Er wordt al druk gespeeld in het kasteel!
De kinderen mogen attributen meenemen die erbij passen en ook voor de letter ‘k’ voor op de lettertafel. Juf Yvonne van de bieb is geweest en zij las het boek over Edje Eipetje’ voor (het is de week van
de Mediawijsheid). Er is een leuk liedje te horen als u ‘Edje Eipetje liedje’ opzoekt op de computer!
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk groep 4 en 5:
Voor de judoles van 10.00 –10.45 uur willen we graag dat u rekening houdt met de afspraken:
* Lange haren moeten op woensdag in een staartje of vlecht gedragen worden (veiligheid)
* Oorbellen moeten uit of afgeplakt worden met een pleister of tape (veiligheid).
* Brillen die af kúnnen doen we af, brillen die onmisbaar zijn mogen bij de uitleg wel op maar bij de
oefeningen liever even aan de kant /op de bank.
* De kinderen dragen een trainings- of joggingbroek met t-shirt. In de zaal trekken we dan een judo
jasje over de kleding heen.
Groep 5: Leer de tafel van 7 en de tafels die je nog niet kent. Dit is voor elk kind verschillend. Elk weet
welke tafels nog niet geautomatiseerd zijn. Elke week overhoren we de tafels. Wie de tafel echt goed kent
dient een sticker !
Druk bezig met de
Lampion (links) en de egel
(rechts).

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Boekendoos
Alle kinderen hebben vrijdag een formulier meegekregen over de boekendoos. De
kinderen kunnen er in principe nu uit komen, maar met vragen mogen de kinderen
natuurlijk altijd bij mij komen (het hoeft niet persé een schoenendoos te zijn). Deze
boekendoos moet op 27 november af zijn. Op internet zijn veel voorbeelden te
vinden, maar laat de kinderen ook hun eigen creativiteit gebruiken!

Schoolschaatsen
Aanstaande dinsdag gaan we schoolschaatsen. Voor de eerste keer hebben we genoeg rijders, erg fijn! Voor de
andere data zijn we nog op zoek naar rijders. We vertrekken 9.45 van school en zijn 11.45 weer terug.
De kinderen moeten een muts en handschoenen mee. Wanneer ze zelf geen schaatsen hebben kunnen ze voor
€2,- schaatsen huren.
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