Weekweetjes
Week 16 en 17

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

16-17 april:
IEP-toetsen, groep 8.

Schoolfruit
In week 16, vanaf komende maandag, stopt de verstrekking van schoolfruit. Het doel waarvoor deze actie dient zetten we natuurlijk voort: kinderen leren gezond te laten eten.
We nemen aan dat we weer op uw medewerking kunnen rekenen en uw kind(eren) voor de
fruitpauze fruit mee te geven.

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!

Rapporten en “Portfolio”.
We willen graag de portfolio’s aanvullen met werk van de leerlingen. Wilt u daarom uw kind
(eren) hun rapport en portfolio (witte map) meegeven nar school?

17 april: OMR bijeenkomst,
onderwerp vorming OT-Noord

Bericht van GGD voor groep 7 leerlingen.

“Ook dit jaar worden de kinderen in groep 7 gezien door de verpleegkundige J. Anema. We hebben er voor gekozen (gezien het aantal leerlingen) om de leerlingen van
meerdere scholen op te roepen op het consultatiebureau in Wommels op vrijdag 10
mei a.s.
De verpleegkundig komt dus niet op school. Wel zal ze van te voren nog (telefonisch)
contact zoeken met de leerkracht van groep 7.”
“IJsvrij”
Bij de jaarplanning van vrije dagen hadden we een dag “ijsvrij” gereserveerd voor het
geval er een dik pak ijs zou liggen en misschien zelfs een elfstedentocht zou worden
georganiseerd. Jammer, het is er niet van gekomen. Daarom plannen we deze dag op
6 mei, aansluitend op de meivakantie. Dit geeft de minste onrust, lijkt ons.
Gymnastiek
De gymlessen worden vanaf 9 mei niet meer in de gymzaal maar op het sportveld
van Itens gegeven . Houdt u rekening met geschikte kleding en schoeisel voor op het
veld?
Bijlage Woudagemaal: een schitterend uitje dat past bij het thema “water”.

19-23 april: let op !
Paasweekend.
29 april - 6 mei:
Meivakantie.
9 mei:
Gym op het sportveld.
10 mei:
groep 7 naar GGD Wommels.
15 mei: juffendag.
17 mei: promotie Swit en Sit.
24 mei:
juf Femke trouwt!
30 en 31mei: Hemelvaartsdag
en vrijdag vrij.
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Workshop “LesKRACHT”
Dit jaar zijn we gestart met de Wereldoriënterende vakken aan te bieden middels een thema.
We hebben ervaring opgedaan tijdens het GGO-project. Dat is voor ons de stimulans geweest om
méér te willen. Aanvankelijk dachten we een paar thema’s te behandelen dit schooljaar, maar we zijn met elkaar
zo enthousiast, dat we denken het hele jaar op deze manier verder te gaan. De keuze van de thema’s gebeurt zorgvuldig. We moeten er namelijk voor zorgen dat alle kerndoelen voor het Primair onderwijs worden behandeld. Alle
doelen waaraan we nu werken worden dan ook nauwkeurig bijgehouden. Dat is maar één voorbeeld van de vele
waaraan we als team moeten voldoen. Omdat we hebben gemerkt dat thematisch werken gekoppeld aan onderzoekend leren past bij onze onderwijsvisie willen we ons hierin bekwamen.
Daarom hebben we expertise gezocht en gevonden in “LesKRACHT”. Afgelopen
donderdag hebben we op onze locatie een workshop gevolgd. Na afloop was
het hele team erg enthousiast. Mede omdat veel doelen waaraan we de komende jaren willen werken in deze manier van werken is geïntegreerd: kerndoelen
wereldoriëntatie kerndoelen, persoonsvorming, socialisatie, houding, digitale
leeromgeving en metacognitie ( leerstrategieën/vaardigheden).
Basisvoorwaarde om “lesKRACHT” te starten is het welbevinden van de leerlingen. Dat de bedenkers van deze werkvorm dit punt zo belangrijk vinden slaat
bij ons team goed aan. Wij hebben diezelfde opvatting en schenken hieraan veel
aandacht op school. We zullen ons best doen hiermee verder te kunnen. U
hoort er vast nog over.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Het is bijna zover: op donderdagmiddag komen ouders en andere belangstellenden op school om te kijken wat er
allemaal ontdekt is met betrekking tot het thema ‘water’. Dat is natuurlijk superleuk en komende week zullen de
kinderen nog even hard werken om alles af te krijgen… maar wat is het een veelzijdig en leuk thema!
Groep 3 heeft een andere opzet van de Weektaak: om het oefenen op reken– en taalgebied aantrekkelijker te maken staan er meer spelletjes op. Dit zijn wel leerzame spelletjes, zoals dobbelsteenlezen of woordmemory (met de
woorden die op dat moment aangeboden worden), de ‘verliefde harten’memory (samen 10) is ook een succes.
Zo wordt er spelenderwijs geoefend en samengewerkt: dat werkt heel goed!
Heel blij zijn wij met de beide leesmoeders: Dorien en Siegerke zijn deze week gestart met het lezen met de
kinderen van groep 3. Dit ‘luid op’lezen is erg belangrijk en ook heel goed om thuis te doen!
Wij weten nu alles over Eddie, de baardamgaan, want Blom heeft een fantastische spreekbeurt gehouden. Super
goed gedaan, Blom! De andere leerlingen staan te popelen :-) Het schema met informatie en de planning kunt u als
bijlage vinden en hangt ook in de hal. Sanne en Nynke zijn allemaal woorden aan het bedenken die met water te
maken hebben. En op de laatste foto een indruk van de Paascrea op donderdagmiddag, samen met de kinderen
van groep 1 t/m 8. Een hele geslaagde middag met vrolijke resultaten!
letter van
de week:

e
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Voor week 17: tafel van 4
Huiswerkgroep 5:
Leren : de tafel van 6,7,8
Spreekbeurtrooster:
24 april: Marijn
26 april: Sjoerd en Sybren
De eerste spreekbeurten zitten er op !
Sander en Jurre vonden het best spannend om voor de groep hun verhaal te
doen. Logisch! Je kon zien dat ze het al
eens eerder hadden gedaan. Op deze manier wordt het steeds gewoner dat ze een
presentatie houden.
Wat hebben ze het goed gedaan!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
De eerste spreekbeurt is geweest. Dit ging al super!
De planning voor de komende twee weken:
15 april: Marike en Esmee
26 april: Jesse en Ylse
Groep 7 is druk bezig met Breuken, Procenten en Komma’s. Ze hebben hierover een briefje mee naar huis
gekregen. Deze tabel moeten ze 18 april uit het hoofd kennen. Ze zullen hier een korte toets over krijgen.
Musical
Op school zijn we al druk bezig met de musical. We hebben de afspraak dat de kinderen in de Meivakantie goed
de teksten gaan leren. Dit mag natuurlijk ook al veel eerder :).
Iep toets
Komende week heeft groep 8 op dinsdag en woensdag de Iep toets. De kinderen hebben hun niveau al gekregen
en de schoolkeuze is al bekend. Toch is deze toets best spannend voor de kinderen. Ze hebben de afgelopen
weken al een beetje kunnen proeven wat de toets inhoud waardoor ze er best zin in hebben!
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