Weekweetjes
Week 14 en 15

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
Wandelen voor water.
U weet het inmiddels: De sponsoractie was een enorm succes! De kinderen hebben zich geweldig ingezet voor deze actie: eerst hebben ze hun best gedaan om sponsoren te vinden.
Daarna moesten ze met een flink gewicht een aantal kilometers lopen: groep 1-4 liep met
twee liter water in de rugzak twee km. Groep 4-8 liep met maar liefst zes liter water zes km.
Het is de moeite waard zelf eens te ervaren hoe zwaar dat is! Maar onze leerlingen zijn doorzetters. Het is ze gelukt om deze opdracht te volbrengen . Daarmee hebben ze €1112, 80 verdiend voor ZOA, Wandelen voor water.
Nationale Onderwijsprijs.
In geweldige belevenis om mei te dwaan oan de Nationale Onderwijsprijs te Leiden. Helaas,
we ha net de haadpriis wûn. We ha meïnoar wol in bysûndere dei belibbe: mei de bus fan “SC
Heerenveen” nei Leiden, yn Hortus Botanicus sjoen, yn de Stadsgehoorzaal de presentaasjes
meimakke, bij de “MAC” in hapke iten. In dei om nea te ferjitten.
Werkdruk
Belangrijke informatie hierover in de bijlage.
Even voorstellen:
Tijdens de open ochtend heb ik al een aantal ouders ontmoet. Langs deze weg zal ik mij nog
even aan u allen voorstellen. Mijn naam is Joukje Zijlstra, ik ben 37 jaar en woon met mijn
man en onze 3 kinderen op Klaeiterp, Wiuwert. Ik werk al zo'n 11 jaar met veel plezier als
leerkracht in Mantgum. Dit schooljaar begeleid ik zorgleerlingen en sta ik een ochtend voor
gr.3/4. Daarnaast neem ik af en toe (in het kader van de werkdrukverlichting of bij ziekte) de
groepen van mijn collega’s over. Ik ben overal inzetbaar.
In mijn vrije tijd speel ik saxofoon bij de fanfare in Easterwierrum en ben ik graag in en rondom onze boerderij bezig. Er is altijd wel wat te doen!
Twee weken terug kreeg ik de vraag of ik ook invalwerk in Itens zou willen doen. Omdat ik de
school, enkele leerkrachten en ouders al kende heb ik ja gezegd. De sfeer spreekt mij erg aan
en het is natuurlijk altijd leuk en leerzaam om eens op een andere school te mogen kijken.
Met ingang van 27 maart sta ik (deels samen met juf Femke) op woensdag in gr. 6,7,8.
Mocht u nog even kennis willen maken, kom gerust langs!
Vriendelijke groet, Joukje Zijlstra.

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!
11 april: Leskracht
presentatie aan team ,
over thematisch werken /
onderzoekend leren.
17 april: OMR bijeenkomst,
onderwerp vorming OTNoord
19-23 april: let op !
Paasweekend.
29 april - 5 mei:
Meivakantie.
15 mei: juffendag
17 mei: promotie Swit en Sit
30 mei: Hemelvaartsdag
31 mei: vrij
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Leerlingenraad.
De leerlingenraad is dit schooljaar ingesteld. We willen ervaren hoe dit werkt naast de leerlingarena,
die we jaarlijks twee keer houden. De procedure van de leerlingenraad moet net als de arena wennen.
Hierbij een kort verslag van de punten die de leerlingenraad met ons en juf Feikje heeft besproken en wat
de vervolgacties zijn (geweest).
Drie-gesprekken: over het algemeen ervaren de kinderen het driegesprek positief. We spreken af dat leerlingen
zelf een gesprek kunnen aanvragen buiten de les (ouders kunnen erbij zijn).
Vervanging: het team tracht vervanging zo goed mogelijk te regelen.
Sfeer in de groep/school: in bepaalde situaties kunnen kinderen zich minder goed concentreren. Het team is zich
hiervan bewust en treft maatregelen om hieraan te werken.
Thematisch werken: de leerlingen willen graag meer op niveau opdrachten uitvoeren en niet altijd leider zijn. In
het vervolg gaat het team daaraan gehoor geven, meer afwisseling en de leerlingen kunnen zelf ook thema’s voorstellen.
Schoolplein: m.n. de bovenbouw heeft wensen om een
Eigen hoekje te hebben. Daaraan wordt gewerkt, de
eerste stappen zijn gezet. Ideeën kunnen door de leerlingen ingeleverd worden, in de hal staat het ‘schoolpleinideeën-koffertje.
Gymnastiek: leerlingen moeten wennen aan de aanpak
bij gymnastiek. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd
met betrokken leerkrachten en leerlingen. We nemen
aan dat dit een positieve uitwerking zal hebben.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Dean Middendorp zit sinds maandag bij ons op school in groep 2. Wij wensen Dean een hele fijne en leerzame tijd
toe op S.B.S. ‘De Romte’! Door de kinderen van groep 1 en 2 wordt er hard gewerkt aan de ‘onderwaterwereld’.
Tijdens de tentoonstelling op 18 april kunnen de ouders en belangstellenden de resultaten bekijken. Verder hebben
we interessante kringgesprekken over waarom er dijken en duinen zijn in Nederland, welke waterwegen er hier zijn
en waar al het water heen gaat! Gelukkig hebben we nog een paar weken om er over na te denken en alles uit te
zoeken! Groep 3 is druk aan het rekenen: momenteel staat klok kijken centraal (hele en halve uren). Om het leestempo op te schroeven, zijn we gestart met Racelezen. De 1e keer hebben de kinderen allemaal de bladzijde gelezen en de tijd opgeschreven, de hele week kunnen ze oefenen en op vrijdag gaan ze proberen de tijd te verbeteren.
Afgelopen vrijdag zijn we met groep 1, 2 en 3 op kraamvisite geweest bij de lammetjes van juf Titia. Wat waren er
al veel en wat hebben ze prachtige vlekken, allemaal zo verschillend! Bedankt, juf Titia, het was heel erg leuk!

letter van
de week:

d
Groep 1 en 2 aan het
werk met de onderwaterwereld.

van

Jord, Joris, Thys en Jelle
Naar de lammetjes van juf Titia!
bouwen een sluis in de
bouwhoek: aan de ene kant is het IJsselmeer
én aan de andere kant de Waddenzee, zelf erbij geschreven op briefjes.
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Voor week 12: twee leerlingen oefenen de tafel van 3 !
Huiswerkgroep 5:
Leren : de tafel van 7!
De werkstukken zijn ingeleverd en beoordeeld. Het is voor elke leerling een enorme ervaring geweest om “zelf”
een werkstuk te maken. Bij de één ging het wat makkelijker dan bij de ander. In ieder geval weet elk nu hoe het is
om op zoek te gaan naar informatie en weet elk wat er nog meer bij komt kijken. Een volgende keer zal het nog
beter gaan. Voor de spreekbeurten n.a.v. het werkstuk heb ik een bijlage toegevoegd voor tips voor het houden
van een spreekbeurt. Voor vrijdag 12 april heb ik alvast gepland: Sander en Jurre.
Komende maandag bepalen we verder het rooster van
de spreekbeurten. Ook dan krijgen ze hun werkstuk
terug.
Een spontaan ontstane muziekgroep wordt
op het schoolplein tijdens hun optreden
gefilmd!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
De planning voor de spreekbeurten is gemaakt. Iedereen heeft een uitleg inclusief datum mee naar huis gekregen
en kunnen dus vast beginnen met voorbereiden.
12 april: Marije
15 april: Marike en Esmee
Muziek maken met Plastic
We zijn alweer druk bezig met het thema water. Ook onze muziek juf geeft lessen rond dit thema. Op dit moment
is ze bezig met een lied over de plasticsoep. Om dit lied muzikaal te ondersteunen hebben de kinderen op 9 april
een plastic voorwerp nodig. Dit kan bijvoorbeeld een fles, emmer,
teiltje, of een yoghurtbakje zijn.
Verkeersexamen
Op 4 april hebben de kinderen van groep 7/8 het theoretisch verkeersexamen. Op school maken ze nog een oefenexamen om zichzelf
voor te bereiden. Misschien kunt u als u onderweg bent met de kinderen hun verkeerkennis alvast naar boven halen .
In het zonnetje ‘wat ben ik ?’ spelen.
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