Weekweetjes
Week 10 en 11

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

Team De Romte

Algemene informatie
Staking 15 maart
Zoals u al weet, hebben de AOB en de FNV alle medewerkers in het onderwijs opgeroepen
tot een landelijke staking op 15 maart. Doel van de staking is een verdere verbetering van het
salaris, het verminderen van de werkdruk en het dreigend lerarentekort. Deze knelpunten
ervaren wij ook als Gearhing. Wij steunen de actie van harte. Jammer vinden we het dat de
staking niet door alle bonden wordt gedragen. De PO-Raad (Primair Onderwijs Raad) geeft
aan dat het belangrijk is dat serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en
urgente problemen kampt, maar vindt het aan individuele schoolbesturen zelf om te bepalen
of ze de actie ondersteunen. Gearhing staat achter de boodschap, namelijk dat er meer geld
geïnvesteerd moet worden in het onderwijs en dat een gedegen onderzoek naar de bekostiging van het onderwijs noodzakelijk is. Er zijn daarvoor enkele stappen genomen en de caoonderhandelingen zijn nog in volle gang. Alle scholen van OT 7 sluiten hun deuren op 15
maart. Wij vragen u begrip te hebben voor deze
situatie en hopen dat u onze actie ondersteunt.

Start nieuw thema.
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met het
nieuwe thema: Water.
We willen daarmee o.a. aan twee doelen werken:
*Bewustwording van eigen gebruik water. Hiervoor krijgen de leerlingen komende
maandag een kaart mee: de startmeter. We willen graag dat uw kind bijhoudt hoelang het onder de douche staat. De andere gezinsleden kunnen deze kaart ook invullen. Graag volgende week maandag weer meenemen naar school.
*Bewustwording van watergebruik in ontwikkelingslanden, in het bijzonder Nigeria.
Omdat we de stichting ZOA willen helpen in hun hulpacties doen we mee aan
“Wandelen voor water”.

7 maart:
MR-vergadering
Week 10-12:
Sponsoractie “Wandelen
voor water”
20 maart:
Open dag van 8.30– 10.00
22 maart:
“Wandelen voor water”,
‘s morgens.
4 april:
Groep 7,8: Theoretisch
verkeersexamen
5 april:
Afsluiting thema “ water “.
16-17 april:
IEP-toetsen, groep 8
19-22 april:
Paasweekend
29-5 mei:
Meivakantie

“ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat we in de
gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw.”
Wij hebben als team besloten hieraan mee te doen. Z.o.z.

Gevraagd: Wie wil ons
helpen bij “wandelen voor
water” op 22 maart?
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Een gastles over dit project is vrijdagmorgen gegeven door een vrijwilliger van ZOA,
aan alle kinderen. We gaan tot 5 april allerlei facetten van water en watergebruik
behandelen in de lessen. Op vrijdag 22 maart gaan we “wandelen voor water”. Dit betekent
dat alle kinderen met een rugzakje, waarin een gewicht aan vloeistof ( iets anders dan
schoon water uit de kraan), een afstand gaan lopen. De Bovenbouwers lopen met een gewicht van 6 kg een afstand
van 6 km. De andere leerlingen lopen met een gewicht en afstand naar verhouding.
Van te voren zoeken zij binnen de familie, kennissenkring zoveel mogelijk sponsoren. De kaart hiervoor krijgen de
kinderen volgende week mee naar huis.
Voor een goed organisatie die dag vragen we een aantal ouders om
Sterre
Oud-leerlinge Sterre werd afgelopen donderdag verrast.
Hoe dat kwam? De Bovenbouw heeft met de kinderpostzegelactie
veel geld “verdiend”. Dit jaar kon elke school zelf een goed doel opgeven waar een deel van de opbrengst naar toe zou gaan. Als team hebben we toen aan Sterre gedacht, ook al wisten we dat ze toen bijna
zou gaan verhuizen. Nadat alle formaliteiten waren doorlopen konden we donderdag een paar prachtige cadeaus overhandigen; een
tablet en drie mooie leesboeken. Sterre en haar moeder bedanken
alle Bovenbouwers voor hun inzet. Sterre was super blij en doet iedereen de groeten.
mee te lopen. Wilt u zich daarvoor melden bij één van de juffen?

Onderbouw groep 1 t/m 3
Het volgende thema waar wij met alle kinderen van groep 1 tot en mat 8 aan werken is ‘Water’. Dit onderwerp
biedt veel mogelijkheden, maar wij hebben het in groep 1, 2 en 3 vooral over het gebruik van water, hoe kunnen
we zuinig omgaan met water in combinatie met ‘wandelen voor water, waar is water te vinden, de sloot enz.
In het Doelenboekje van groep 1 en 2 komt weer een bladzijde met de doelen waar we aan gaan werken en een
aantal van de gemaakte werkjes komen in het portfolio. Mooi om te zien hoe dit leeft bij de kinderen.
Bij de foto’s: De kinderen hebben
elkaar de belevenissen verteld door
middel van de coöperatieve werkvorm
‘wandel en wissel uit’.
Het was heerlijk weer, het leek wel
zomer! Dus de zandbak open en de
jassen uit, dat was genieten!
Sanne en Else vertellen elkaar een
verhaal, terwijl ze de Bee-bot
programmeren naar de juiste plaatjes.
Gevraagd:

letter van
de week:

stukjes buis
(van water.)
leiding bijv
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Alle leerlingen hebben vrijdag een sticker verdiend voor de tafel van 5!
Voor week 11 gaan ze de tafel van 3 leren. Veel suces!
Huiswerkgroep 5:
Er is al heel hard gewerkt aan het werkstuk. Prachtig! En ouders bedankt voor de ondersteuning.
Let op: Week 11 is de uiterste inleverweek van het werkstuk!
Voor week 12 : de belangrijkste waterwegen van Nederland leren ( de kaart gaat binnenkort mee naar huis).
De eregalerij met portretten van de leerlingen van groep 4 en 5 ! Herkent u de leerlingen?

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
7 maart hebben de kinderen een topotoets. Groep 6 moet de wateren van Nederland kennen.
Groep 7/8 de wateren van de Eu.
Daarnaast kunnen de kinderen ook aan de slag met hun werkstuk. Voor de kinderen die de
planning kwijt zijn: 22 maart moet het ingeleverd worden.
Toneelstuk
Komende week (10) wordt er donderdag, vrijdag en zaterdag het toneelstuk ’Nim it sa’t is’ opgevoerd in de Lytse
Fjouwere. Hiervoor waren ze opzoek naar elfjes. Jesse, Esmee, Ylse Tialda, Marije en Nova gaven aan dat ze hier
aan mee wilden doen. Op donderdag begint het om 19.00 en de vrijdag/zaterdag om 20.00. Het duurt ongeveer
een uur.
Dinsdag 5 maart zullen ze hier meer over vertellen op school zelf. Mochten jullie van te voren nog vragen hebben dan hoor ik het graag!

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

