Weekweetjes
Week 12 en 13

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
Thema water.
De startmeters zijn ingevuld en terug op school! Hartelijk dank voor de medewerking hiervoor. We gaan ermee aan de slag. Zelfs nu al krijgen we berichten dat thuis gediscussieerd
wordt over de douchetijd. Dat is een goed teken. We hebben daarmee al bereikt dat de leerlingen zich bewust worden van het watergebruik.
Hulp gezocht voor de musical.
Meer info bij groep 6/7/8.
Leerlingen.
Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat Brechtsje Rypma onze school heeft verlaten. We betreuren het dat dit gebeurd is, omdat we menen er alles aan te doen voor alle leerlingen een
goede en vertrouwde leeromgeving te creëren. We waren verrast toen we hoorden dat
Dean Middendorp en zijn vader Itens hebben opgezocht om te wonen en Dean op onze
school komt. We heten jullie alvast van harte welkom! Komende maandag komt Dean nog
een dag proefdraaien. Hij heeft verder tijd om afscheid te nemen van zijn school in Sneek.
Vanaf maandag 25 maart komt hij dan dagelijks bij ons.
Leerlingenraad.
Woensdag 13 maart heeft de leerlingenraad een gesprek gehad met de directeur. De voorbereiding bestond uit het houden van een kringgesprek in de Midden -en Bovenbouw. Punten
die werden besproken waren : drie-gesprekken, vervanging, sfeer in de groep/school, thematisch werken, schoolplein en gymnastiek. Alle leerlingen konden hieraan een bijdrage leveren
want eerst werd in kleine groepjes over deze onderwerpen gesproken. In een gezamenlijk
overleg met kwam elke groep op aandachtspunten. De klassenvertegenwoordigers voegden
deze samen tot een lijst. Vervolgens werden de aandachtspunten met Feikje besproken.
Er komt nog een verslag van dit gesprek en het team bespreekt deze komende week met
Feikje. De klassenvertegenwoordigers bespreken de besluiten en/of afspraken in hun eigen
groep tijdens een kringgesprek.
Tevredenheidspeiling.
Inmiddels is de uitslag van de tevredenheidspeiling onder de ouders en de leerlingen bekend.
Binnenkort komt er een samenvatting van de directeur. Wij waren blij met de uitslagen.

Week 10-12:
Sponsoractie “Wandelen
voor water”.
20 maart:
Open dag van 8.30– 10.00 uur
Van harte welkom op school!
22 maart:
“Wandelen voor water”:
sponsorloop door alle
leerlingen en het team.
4 april:
Groep 7, 8: Theoretisch
verkeersexamen.
16-17 april:
IEP-toetsen, groep 8.
18 april:
Afsluiting thema ‘water’ van
13.00—14.00 uur.
Om 13.00 uur is de gezamenlijke opening, daarna kunnen
ouders en andere belangstellenden de tentoonstelling
bekijken. Van harte welkom!
19-22 april:
Paasweekend.
29 - 5 mei:
Meivakantie.
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Wandelen voor water.
De kinderen hebben allemaal de Startmeter meegekregen en hebben een week lang bijgehouden hoe lang de
gezinsleden onder de douche staan. Graag deze startmeters maandag ingevuld weer mee naar school nemen.
Ook zijn de sponsorformulieren uitgedeeld voor de sponsorloop ‘Wandelen voor water’.
Volgende week vrijdag is het zover: alle kinderen van S.B.S. ‘De Romte’ gaan met een gevulde rugzak op de rug aan
de wandel om zo te ervaren hoe ver de
kinderen in Nigeria moeten lopen om water te halen voor de mensen in het dorp.
Wat gaan we doen: donderdag 21 maart graag de ingevulde sponsorformulieren en
het opgehaalde geld (in een dichte enveloppe met je naam er op) inleveren bij juf Joukje
(groep 5—8) en juf Anneke (groep 1—4). Als dank krijg je een mooie tas of een rugzak.
Vrijdagochtend neem je de tas of rugzak weer mee naar school met
daarin voor groep 1 t/m 4: 2 liter fris of water en voor groep 5 t/m 8
6 liter fris of water. Je neemt dus je eigen liters mee. Dit kan frisdrank
in een pak of fles zijn, maar ook een fles gevuld met kraanwater
(dat ga je thuis natuurlijk niet weggooien, maar gebruiken voor de
bloemen en planten of om op te drinken!).
Na de pauze wandelen de bovenbouwleerlingen 6 km. en de onderbouwleerlingen 2,5 km. door onze mooie omgeving. Na afloop maken
we bekend hoeveel de sponsorloop opgebracht heeft en hoeveel
kinderen we kunnen helpen in de vluchtelingenkampen in Nigeria.
Bedankt voor de sponsoring en alvast veel plezier gewenst!

Onderbouw groep 1 t/m 3
Het thema ‘water’ is de aanleiding voor veel mooie kringgesprekken! Bijvoorbeeld over waar we water voor
gebruiken, hoe we water kunnen besparen en daaruit voort kwamen nog meer bespaartips voor elektriciteit :-)
In de bouwhoek hebben we een mooie verzameling buizen, pijpen, kranen en ander materiaal waar naar hartenlust
mee gespeeld wordt. Geweldig om te zien hoe er samengewerkt en overlegd wordt! Daarna ’moeten’ de andere
kinderen komen kijken en dan wordt het uitgelegd wat precies de bedoeling is. Een leerzaam project dus.
De kinderen van groep 3 werken hard en wat gaat het lezen goed! Wij kunnen echt merken dat er thuis veel
gelezen wordt, het tempo gaat gestaag omhoog. Tip: in de bibliotheek zijn veel leuke boekjes te leen!
De geldsommen gaan we deze week oefenen in de winkel met de kassa: er staan al veel producten met prijskaartjes in de winkel en spelenderwijs wordt er zo o.a. over het tiental geteld, optellen, aftrekken, getalbegrip enz.
Natuurlijk zijn we ook creatief bezig: er hangen al veel Druppies in het lokaal en prachtige gekleurde vissen!

letter van
de week:

r
Jort en Dean aan het werk
in de bouwhoek.

Ids en Thys werken met de
pijpleiding, een precies werkje!

De fantasievis van Eeke.
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Voor week 12: tafel van 3 leren. Veel succes!
Huiswerkgroep 5:
Voor week 13 : de belangrijkste waterwegen van Nederland / Friesland leren ( de kaart gaat komende week mee
naar huis). Verder: voor wie ze nog niet kent: de tafels leren. Tafel van 6 en zeven wordt overhoord!
Zelf muziek maken,
altijd leuk !!!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
19 maart: Groep 7/8 + Tialda Engelse toets
22 Maart: Werkstuk inleveren
Helpende handen gezocht voor de musical
Eén keer in de twee jaar voeren de leerlingen van de Romte een musical op. Dit jaar is het weer zover. De kinderen hebben hun rol al gekregen en zijn erg enthousiast! Om de musical helemaal tot een succes te maken,
hebben wij ook hulp van de ouders nodig. Zo hebben we hulp nodig bij het decorbouwen, de techniek, toneelhulp en het regelen van kostuums en attributen. Graag horen we van u als ouders of jullie iets kunnen/willen
betekenen hierin. Dit kan via: joukje.salverda@gearhing.net of kom even bij juf Joukje langs.
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