Weekweetjes
Week 50—51

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

Dinsdag 8 december
De laatste keer
schoolschaatsen, nog op
zoek naar 1 rijder.

Sinterklaas op de Romte?
Vanwege Corona waren we er niet zeker van of Sinterklaas nog langs zou
komen. We kwamen met hem en zijn piet tot goed afspraken ,waardoor
het feest toch nog door kon gaan. Op de volgende bladzijde kunt u een
beetje van de sfeer proeven.

Donderdag 17 december
van 18.00 - 19.30 uur:
Kerstfeest in school.

Ouderbijdrage
Bijna iedereen heeft inmiddels betaald. Als de laatsten het bedrag van
€12,50 nog willen overmaken op rekeningnr. NL05 RABO 0349509395 ?
Kerstviering
Met onze traditie, beurtelings het feest op school en in de kerk vieren, moeten we dit jaar
breken. Afstand bewaren in een kerk is dit jaar niet mogelijk. Als alternatief vieren de
kinderen het feest samen met de juffen op school, maar dan wel als het donker is, van
18.00 tot 19.30 uur. We willen o.a. kerststukjes gaan maken. Hiervoor vragen we de hulp
van de ouders in de vorm van het leveren van “groen”. Graag melden bij het team als u
wat kunt leveren. Omdat we afstand willen bewaren enkele afspraken: kinderen komen
niet eerder dan 17.50 uur. Ze gaan meteen naar binnen. De juffen vangen de jongsten op,
op het plein. Na afloop brengen de leerkrachten de kinderen bij het hek.
Belangrijk!!!
In de week vóór de Kerstvakantie krijgen de kinderen hun tas mee met werk.
Deze tas moet donderdag weer mee terug naar school !!!!!!

Vrijdag 18 december:
Leerlingen hele dag vrij in
verband met een
werkdag van het team.
18 december - 4 januari:
Kerstvakantie.
week 2,3 ,4:
Iep-toetsen.
Week 5 en 6 :
Driegesprekken.

Voor de Kerst:

Parro
Sinds de start van de Parro-app hebben de meeste ouders deze inmiddels geactiveerd.
Wanneer elk dit heeft gedaan kunnen we overwegen de Weekweetjes eens in de drie weken te versturen.

Wie kan ons voorzien
van kerstgroen?
Graag donderdag mee
geven / nemen.
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Bibliotheek consulent
Op vrijdag 27 november is juf Yvonne, onze leesconsulent weer in de groepen geweest.
Voor elke groep had ze een passend verhaal over Sinterklaas met voor elk een ander leerdoel.
Zo komen de leerkrachten ook weer op nieuwe ideeën.

Onderwijsontwikkeling:
De KIK-groep ( waarin o.a. Joukje en Anneke) treft al weer voorbereidingen voor het tweede project over duurzaamheid (maart ‘21) en juf Wobkje heeft de cursus gevolgd van “Leskracht” (onderzoekend leren) voor de
Middenbouw. Naast alle ontwikkelingen op het gebied van ICT, portfolio en werken in doelen bij taal zonder
methode, is dat een flink pakket aan ontwikkelingen waaraan gewerkt wordt.

Onderbouw groep 1, 2 en 3
Ennnn: is het gelukt met het Denkvierkant? De kinderen kwamen vast met hele
leuke en logische antwoorden op de vraag welke voorwerpen bij elkaar horen en
welke niet! En konden de ouders er achter komen wat de overeenkomst was?
Dat was de letter ‘k’ ! Kei—kasteel—kopje—klei beginnen allemaal met de letter K !

letter van
de week:

Wat was het vandaag een feest: Sint en Piet kwamen langs op school!!! Natuurlijk
met 1,5 meter afstand (omdat Sint al heeeel oud is en dat natuurlijk vergeet, had juf
een lange tafel neergezet), elkaar begroeten met de ellebooggroet en vooral niet te
dicht bij elkaar komen! Piet was heel blij met alle tips van de kinderen van groep 1—4 om het kasteel te
verduurzamen. De kinderen hebben de verschillende ideeën uitgelegd (vloerverwarming, zonnepanelen,
warmtepomp, pur in de naden en kieren van de muren, isolatiemateriaal tussen de muren en ga zo
maar door. Sint bedacht dat hij door deze maatregelen vast wel geld zal overhouden…
Natuurlijk hebben we hele liedjes repertoire laten horen, alle kinderen zijn persoonlijk toegesproken
door Sint en kregen een handjevol pepernoten en tot slot kreeg iedereen een prachtig cadeau.
Eerder deze week hebben we o.a. pepernoten gebakken (het rook heerlijk in school!), geteld met pepernoten in de Rekenhoek en ook de kinderen konden de letter van de naam Precisiestrooien, heel knap!
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Middenbouw Groep 4 en 5
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
Wat hebben de kinderen
van groep 5 hun best gedaan
bij het maken van surprises!
Jelle kreeg een
prachtige surprise
bij de bovenbouw.

Na 4 lessen judo kregen alle leerlingen een
écht judodiploma. Goed gedaan !!!
Vol spanning luisteren naar Sinterklaas! Bij de onderbouw

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Sinterklaas:
Wat hebben alle kinderen prachtige surprises en gedichten gemaakt! We hebben
een gezellige ochtend gehad.

Breuk

procenten

1/2

50%

1/3

33,3%

1/4

25%

Schoolschaatsen
8 december gaan we nog 1x naar de Elfstedenhal. Voor deze dag zijn we nog op
zoek naar 1 rijder.

Huiswerk groep 7:
1/5
De kinderen van groep 7 leren dit blok voor het eerst over procenten. Om het rekenen makkelijker te maken moeten de kinderen de juiste breuk bij het juiste pro- 1/6
centenaantal weten. Ze hebben als het goed is een briefje mee naar huis gekre1/7
gen. Ze leren dat 1/2 van 100% gelijk is aan 50%. Als een tv €20 is. Dan is 50%
daarvan €10,- (1/2 van €20 is 10,-)

20%
16,67 %
14,3%

1/8

12,5 %

1/9

11,1%

1/10

10%
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