Weekweetjes
Week 8—9

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
Weer naar school.
Eindelijk was het zover dat de kinderen weer naar school mochten. Wat een fijn bericht.
Ze keken er allemaal zo naar uit elkaar weer te treffen op school. Maandag werd even
spannend of de leerkrachten de school konden bereiken door de sneeuwstormen.
Dat lukte! Die eerste dag werd een gouden dag! De ervaringen van thuisonderwijs werden
uitgewisseld en de gewone lessen werden weer opgepakt. Ondertussen groeide een dikke
ijslaag op het water. Vrijdag hadden we met elkaar heel veel plezier op de ijsbaan in Rien!
Een domper kwam maandag door spekgladde wegen. Helaas lukte het deze dag niet de
school te openen. Dinsdag werd de draad weer opgepakt. Dank aan de ouders voor de
opgebrachte flexibiliteit en hulp!

19 februari:
Leerlingen 12.00 uur
uit.( margedag)

22 –28 februari:
Voorjaarsvakantie
Week 9, 10, 11:
IEP-toetsen

Parro
Parro heeft ondertussen zijn diensten bewezen. Het was even wennen, maar nu ziet het
team zeker voordelen bij het gebruik van dit communicatiemiddel. Het inplannen van
gesprekken werkt goed hebben we ervaren. Zo maken we steeds stapjes vooruit.
Gymles /HVO/GVO/Muziekles na de vakantie
In week 9 en 10 zullen de gymlessen nog niet plaatsvinden in de gymzaal, maar buiten of
in school. De HVO/GVO en muzieklessen stellen we ook nog uit. Wij willen niet onnodig
risico nemen. Wat er na week 10 gebeurt kunt u in de volgende weekweetjes lezen.
Gesprekken
In week 7 hebben er vele gesprekken plaats gevonden, met kinderen en/of ouders. Het
was goed om van elkaar op de hoogte te zijn van het welbevinden van de leerlingen.
Alle leerlingen hebben meegewerkt aan het cadeau voor juf Regina.
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Wat een geweldige morgen op de ijsbaan in Rien.

Afscheid van juf Nienke. Echt jammer…...

Onderbouw groep 1, 2 en 3

letter van
de week:

Wat was het fijn iedereen weer ‘in het echt’ te zien! Deze twee weken hebben we
heerlijk met elkaar in de sneeuw gespeeld, dat was een dubbel cadeautje…
Vandaag is er een tas vol werkjes mee naar huis gegaan: de opdrachten die thuis
gemaakt zijn en die het lokaal zo vrolijk maakten, zitten er in en bijvoorbeeld ook
het onderzoeksformulier van het experiment met sneeuw mocht mee naar huis.
lente
Ieder kind had een onderzoeksvraag bedacht (o.a. hoe ontstaat sneeuw—Thys,
plakt sneeuw—Jurre, hoe smelt sneewu—Esmée). Dit hebben de kinderen (met
hulp van juf) opgeschreven en natuurlijk de hele dag onderzoek gedaan. Kijk maar op het formulier en
laat de kinderen maar vertellen wat er allemaal gebeurde. Na de Voorjaarsvakantie starten we met een
nieuw thema: Lente—vogels. De kinderen mogen attributen meenemen die bij dit thema passen en ook
bij de letter van de week: de letter L van Lente natuurlijk! Hierbij nog een paar foto’s van de afgelopen
weken en voor nu een fijne vakantie!
De start van het sneeuwexperiment. Lennert en
Esmée bekijken de sneeuw met de loep. Thys aan het werk, hij schrijft alles op het onderzoeksformulier.
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk groep 4 en 5:
Ga op zoek naar een leuk boek en ga lekker lezen! Na de vakantie ga je reclame maken voor dit boek. We doen dit
in de vorm van een collage. Je mag zelf weten of je kiest voor een boek met een verhaal of een informatief boek.
Neem het boek na de vakantie mee. Als je er echt niet uitkomt zeg het dan.
Wij werken op dit moment aan het Thema “Van handel naar industrie”. De kinderen
mogen spullen mee naar school nemen die met dit thema te maken hebben. Denk daarbij breed. Van geldzaken naar producten, afval en vervoer van producten, platen van
verkooppunten enz, enz.
Wanneer we het over handel hebben moet er natuurlijk ervaring
worden opgedaan met geld. Helaas is het nepgeld………..
.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Werkstuk
Na de vakantie krijgen de kinderen de planning van het werkstuk mee naar huis. In de vakantie kunnen ze alvast
op zoek naar een onderwerp. Het stadium hond/kat zijn we voorbij. De kinderen kiezen een onderwerp waar ze
veel info over op kunnen zoeken en waar ze ook echt wat van kunnen leren.
Groep 8
Deze week hebben de kinderen allemaal hun adviezen gekregen. Voor de kinderen die nog niet helemaal weten
naar welke school ze willen; neem de komende week de tijd om daar even rustig over na te denken. De maandag
na de vakantie krijgt u de aanmeldingsformulieren.

De laatste winterse foto. Nu maar lekker genieten van de voorjaarsvakantie!
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