Weekweetjes
Week 48—49

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
Dinsdag 24 november,
1 en 8 december:

Algemene informatie
Parro
Sinds de start van de Parro-app hebben de meeste ouders deze inmiddels geactiveerd.
Het is natuurlijk even wennen voor iedereen. Langzamerhand zal het steeds gewoner
worden dat we deze app gebruiken om een kijkje in onze school te geven door korte
berichtjes met of zonder foto. Het is ook een geschikt middel om bijvoorbeeld de
organisatie van rijders voor activiteiten te regelen, of om elkaar te herinneren aan het
meenemen van spullen of maken van huiswerk.
Sinterklaas
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer aangekomen in ons land. Wat een bijzondere reis
heeft de goedheiligman gemaakt! Dit jaar is alles wel heel geheimzinnig! Vol verwachting
kijken de kinderen weer uit naar pakjesavond en een feest op school. Natuurlijk is Sint bereid om onze school te bezoeken en wel op vrijdag 4 december. Dit keer moet Sinterklaas
en Piet het zonder ouders doen. Hij zal later op de morgen arriveren op school. Met groep
1 t/m 4 viert hij zijn verjaardag op gepaste afstand in het Onderbouw lokaal. De kinderen
van groep 5/8 vieren het feest in het Bovenbouwlokaal. Zij verzorgen voor elkaar een
cadeautje. De school is inmiddels door Dorien en Froukje in sinterklaassfeer gebracht.
Ouderbijdrage
Veel ouders hebben de ouderbijdrage overgemaakt. Hartelijk dank! Voor degene die dit
nog niet hebben gedaan: de bijdrage van €12,50 kunt u storten op:
NL05 RABO 0349509395 o.v.v. “ouderbijdrage”.

Gearhing gaat in de “Cloud “ werken
Ook het werken in de cloud heeft even tijd nodig om
gewoon te worden. De leerlingen leren hoe ze in moeten loggen op sharepoint Gearhing.
Hoewel, de oudere kinderen hebben het heel snel in de gaten hoe het werkt. Bijzonder!

Schaatsen groep
5/6/7/8 (meer info
onder het kopje 6-7-8)
Woensdag 25 nov. en
2 december:
Judo groep 4/5
Vrijdag 27 november:
Boekpromotie
groep 6-7-8
Vrijdag 4 december:
Sinterklaasfeest op
school.

Rijders gevraagd:
Dinsdagen schaatsen:
vertrek: 9.45. uur
11.45 uur weer terug.
woensdagen judo:
vertrek: 9.45 uur.
10.45 uur weer terug.

Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens | Tel: 0515-332002 | Nood: 06-39425190
E-mail: romte@gearhing.net | Website: www.deromte.nl
facebook.com/deromte

twitter.com/SbsDeRomte

Oud papier
Het is u misschien niet ontgaan dat de inzameling van oud papier in Súdwest Fryslân voor onrust
heeft gezorgd. De gemeente deelde ons mee dat voor de inzameling een nieuwe verwerker aangesteld. Deze hanteert een lagere papierprijs. Dit heeft te maken met de vraag en aanbod van oud
papier. (China verwerk steeds meer eigen papier en koopt minder in vanuit Europa. )Er blijft na aftrek van kosten
blijft er maar heel weinig opbrengst over. De verenigingen en instanties die het oud papier inzamelen wordt een
beëindigingsregeling aangeboden. Bij het stoppen van de inzameling wordt voor de komende drie jaren een percentage geboden van het bedrag dat in 2020 heeft opgeleverd. Een alternatief wordt niet geboden, want doorgaan
met inzamelen betekent nauwelijks opbrengst , zo staat er in de brief. Wij vinden de wijze waarop de gemeente dit
ons heeft meegedeeld verre van netjes , mede omdat alles binnen anderhalve maand besloten moet worden.
We hebben dit punt aangekaart bij dorpsbelang . Samen hebben we hierover online overleg gehad. De school
heeft bezwaar aangetekend tegen de manier waarop door de gemeente is gehandeld en vraagt uitstel aan , zodat
verenigingen en instanties mogelijk alternatieven kunnen bedenken. Dorpsbelang gaat ook een reactie richting de
gemeente doen. Inmiddels is er een actiegroep opgericht, die tegen deze maatregel ageert. Wij hebben ons solidair
verklaard met deze actiegroep. Wordt vervolgd.

Onderbouw groep 1, 2 en 3

letter
van
de

Kasteel te koop of te huur! De ridders en jonkvrouwen zijn vandaag verhuisd naar
een ander kasteel en daarom staat het kasteel leeg. We hopen dat er snel nieuwe
bewoners komen… we willen geen leegstand in Itens! Hoort — zegt het voort!
Op de foto staan de ridders (met een zelf getekend harnas en schild) en jonkvrouwen (met een mooi versierde ‘hoed’) opgesteld voor het verlaten kasteel.
Juf kreeg een mail van Jan en Beitske met allemaal vragen voor de kinderen over
wat er nodig is om het warm te krijgen in school en ook wat duurzaamheid is. Wat een moeilijke vraag!
Gelukkig weten de kinderen er al veel van én juf is bezig met het verduurzamen van het huis en ze daarom had spullen mee. Zo konden we het isolatiemateriaal bekijken en voelen. Volgende week verder!
Vraag aan de ouders: op de foto rechts is een Denkvierkant te zien: in elk vakje ligt een voorwerp. Wat
past bij elkaar en wat niet? Niets is fout, alles kan. Wel uitleggen waarom je dat vindt… (beredeneren).
De laatste vraag was: er is een overeenkomst tussen alle vier de voorwerpen, wat zou dat zijn? Vraag
maar aan uw kind wat de goede oplossing is :-) Erg leuk om te horen wat ze allemaal bedenken!

Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens | Tel: 0515-332002 | Nood: 06-39425190
E-mail: romte@gearhing.net | Website: www.deromte.nl
facebook.com/deromte
twitter.com/SbsDeRomte

Middenbouw Groep 4 en 5
Over de judoles: de tweede les hebben we deze week gehad. De meeste kinderen keken
er weer naar uit. Ze deden allemaal weer heel goed hun best. Juf Veronique had weer een mooi programma bedacht. In de les leren de kinderen met iedereen samenwerken en vertrouwen krijgen in elkaar. Want als je een
judogreep leert om iemand op de mat te krijgen mag je dat niet te wild doen, je moet op elkaar passen. Het zijn
leerzame momenten.
Huiswerk groep 5:
Groep 5: Leer 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 verdient een sticker! Er zijn verschillende sites te vinden waarop de kinderen de tafels kunnen
oefenen. Sites om te oefenen: diggipuzzle.net en meestersipke.nl
Op de foto’s zijn de kinderen in groepjes bezig met het maken van de weg van zonne-energie naar de elektrisch
apparaten.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Boekendoos
Aanstaande vrijdag hebben de kinderen hun presentatie van de boekendoos, mocht hij klaar zijn mogen ze hem
ook eerder mee naar school nemen.
Schoolschaatsen
Op 24 november, 1 en 8 december gaan de kinderen weer schaatsen. Voor
1 en 8 december ben ik nog op zoek naar rijders. De kinderen zijn erg enthousiast. En in de tweede les is al voortuitgang te zien bij de kinderen.

Huiswerk groep 8:
De kinderen zijn in de klas bezig met het ontleden van zinnen. Het gaat
hierbij om het onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp. Ze hebben een oefenblaadje
mee naar huis gekregen. In de bovenste tabel vullen ze de vraag in die ze nodig hebben om het zinsdeel te vinden.
Bijvoorbeeld: lijdend voorwerp: wie of wat + gezegde + onderwerp? Ze mogen het maandag weer mee naar school
nemen.
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