Weekweetjes
Week 19 en 20

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

29 april t/m 6 mei:
Meivakantie.

Tevredenheidspeiling

9 mei:
Gym op het sportveld.

In de winter hebben ouders en leerlingen van groep 6,7 en 8 een vragenlijst ingevuld over hun bevindingen op onze school. We realiseren ons dat invulling niet altijd
even makkelijk is, omdat de vragen niet altijd eenduidig zijn of overkomen. Voor ons
levert het in die zin een positieve bijdrage aan het onderwijs dat wij als team stilstaan bij de uitkomsten van vragen en we ons meer bewust worden hoe ouders en
kinderen “de school” ervaren. Wij zijn daarom blij dat u de moeite hebt genomen
deze lijsten in te vullen. Naar aanleiding van deze peilingen kan het team weer verder met het maken van plannen voor de toekomst.
In de bijlagen vindt u de uitslagen van deze zogenaamde ouder –en leerling tevredenheidspeiling. De ene bijlage geeft alle scores weer van elk item, de “ruwe score”.
In de andere bijlage kunt u een samenvatting lezen van de uitkomsten van de peiling
en onze reactie daarop.
Juffendag
Woensdag 15 mei is de gezamenlijke juffendag. Deze keer blijven we in Itens. De kinderen mogen natuurlijk verkleed op school komen. Een kleine attentie in de vorm
van een tekening of knutselwerkje vinden we heel leuk, gekochte cadeautjes hoeven
echt niet hoor. Het is de bedoeling dat we er samen een gezellige dag van maken!
Gymnastiek op veld
Nog even een herinnering: Na de meivakantie zijn de gymlessen op het sportveld.
Houdt u rekening met geschikte kleding en schoenen? Als u het leuk vindt mag u
best eens een kijkje nemen bij de gymles.
Vorming OT Noord
Woensdag 17 april was er weer een OMR-bijeenkomst over de samenvoeging van
onderwijsteams tot één OT-Noord, waarover in de laatste ouderavond ouders werden geïnformeerd. Onze MR volgt de ontwikkelingen heel serieus en stelt kritische
vragen.

10 mei:
groep 7 naar GGD Wommels.
Opening thema Flora en Fauna
15 mei: juffendag.
17 mei: promotie Swit en Sit.
24 mei:
juf Femke trouwt!
30 en 31 mei: Hemelvaartsdag
en vrijdag vrij.
3 juni: leerlingen vanaf 12.00
uur vrij i.v.m. werkmiddag
team.
7 t/m 10 juni:
Pinksterweekend
21 juni:
Leerlingen vanaf 12 uur vrij
i.v.m. werkmiddag team.
24 juni:
Leerlingen vrij i.v.m. Zorgdag.
25 juni:
Sportdag
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Workshop ‘Breng de wereld in de school’.
Dinsdag 16 april zijn uf Joukje en juf Wobkje naar deze workshop geweest die in
de school van Baard werd gehouden. Wij hebben daar weer veel ideeën opgedaan over
het thematisch werken.
Tentoonstelling thema “Water”
Donderdag 18 april was de afsluiting van ons thema “water”. Wat fijn voor dekinderen dat er zoveel gasten waren.
Ze vinden het altijd wel heel speciaal en spannend wanneer er een tentoonstelling is. Ook tijdens zo’n gelegenheid
leren kinderen veel. Bedankt ouders, voor de interesse die jullie toonden!

De opening van de tentoonstelling, geleid door de leerlingen van groep 6.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Ook de kinderen van groep 1 ,2 en 3 vonden het superleuk dat er zoveel belangstelling
was tijdens de afsluiting van het project ‘water’! Alle werkjes die er gemaakt waren lagen
of hingen in het lokaal, bijv. de shampooflessen met de eigengemaakte etiketten met een
passende quote (om iedereen er aan te herinneren dat 5 minuten douchen genoeg is en
dan natuurlijk het douchelied van Jamai daarbij zingen!), de zelfbedachte manieren om te
besparen die aan de woordparaplu hingen, het werkblad ‘drijven—zinken’ met daarop
de voorspelling en het getekende resultaat (een mooie vorm van onderzoekend leren),
de prachtige waterkringlooptekeningen van groep 3 en de ‘onderwaterwereld’ van groep 1/2.
In de schoolkrant kunt u lezen wat wij zoal doen op school en in onze groepen, de vrolijke foto van de kinderen
staat hier nog een keer en dan in kleur :-) We weten nu alles over snoeken en snoekvissen, want Joris heeft een
daar enthousiast over verteld tijdens zijn spreekbeurt. Assistente Ylonka hielp bij demonstreren van de werphengel.
Na de Meivakantie gaan we verder met het thema ‘Flora en fauna’, daar kunnen we heel veel kanten mee op!
Voor de moeders zal het een erg geheimzinnige tijd worden, want er wordt al hard gewerkt…………………………………
Eerst een hele fijne Meivakantie gewenst en tot dinsdag 7 mei!
letter van
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Voor week 19 : tafel van 2, 3, 4 en 5
Huiswerkgroep 5:
Leren : de tafel van 6,7,8

Bij de foto’s :
Marijn houdt zijn spreekbeurt over Egypte!
Sybren en Sjoerd buigen zich over de bouwtekening van de verrijdbare basket. Heerlijk , weer even technisch bezig
zijn!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
Spreekbeurten:
Dinsdag 7 mei– Tialda, Noor en Maartje
Vrijdag 10 mei - Hessel en Benthe
Maandag 13 mei– Nova
Dinsdag 14 mei– Marco
Daarnaast krijgen de kinderen de musical als huiswerkopdracht mee. De bedoeling is dat de kinderen na de meivakantie toch al een aantal scènes uit hun hoofd kennen. Hierbij kunt u als ouders helpen door bijvoorbeeld tegenspeler te zijn.
Potjes
Voor het nieuwe thema hebben de kinderen op 10 mei een glazen potje nodig.
Fiets mee
Op maandagmiddag 13 mei gaan we met de Spreekbeurt van Nova naar de mummies in Wiuwert. Dat betekent
dat alle kinderen hun fiets mee naar school moeten nemen.
Kaatsen
Na de vakantie hebben we weer voor het eerst buiten gym. Meester Kees gaat dan met de kinderen kaatsen.
De kinderen mogen dan hun kaatshandschoen meenemen. We kunnen dan gelijk kijken of de kinderen die graag
mee willen doen aan het schoolkaatsen de opslagafstand halen.
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