Weekweetjes
Week 20-21

Beste ouders / verzorgers van De Romte,
Juf Wobkje
Voor de vakantie hebben alle kinderen een tekening voor juf Wobkje gemaakt. Van al deze tekeningen is een mooi boekje gemaakt. Juf Wobkje bedankt ons voor deze leuke verassing!

Agenda

Hemelvaartsdag
De kinderen hebben dit weekend een lang weekend. Donderdag is het Hemelvaartsdag en ook
vrijdag hebben de kinderen vrij. De overige vrije dagen kunt u vinden in de agenda.

13—16 mei Hemelvaartsweekend.
Leerlingen do en vr.
vrij.

Opruiming oranje lokaal
In het oranje lokaal staat een stapel spullen wat naar de vuilstort gebracht moet worden. Zelf
hebben we geen aanhangwagen. Onze vraag is of er een ouder is met auto + aanhangwagen
die de spullen wil vervoeren. En zijn er ouders die mee willen helpen sjouwen?

24 mei tweede
pinksterdag, leerlingen vrij.
14-15-16 juni
groep 6-7-8 op
kamp

Kamp groep 6-7-8—schoolreisje 1 t/m5
14 juni groep 1-5
De kinderen van groep 6-7-8 vragen er al een tijdje naar. En vandaag kwam er dan eindelijk
mee naar het kamp
duidelijkheid! Wij gaan dit schooljaar nog op schoolkamp!! Op 14-15-16 juni logeert groep 6 t/ 6-7-8.
m 8 op kampeerboerderij Groen in Oudemirdum. Juf Joukje Salverda gaat samen met een an24-25 juni
dere juf mee op kamp.
De kinderen zijn
Wij zouden het fijn vinden als er ook een vader mee gaat op kamp. Mochten er vaders zijn die beide dagen de hele
het leuk lijken om mee te gaan dan horen we dat graag. Bij te veel opgave zullen de ouders
dag vrij in verband
met werkdagen.
met een leerling in groep 8 voorrang krijgen.
De kinderen krijgen nog een infoboekje mee waarin staat wat ze mee moeten nemen etc.
Via de steunstichting hebben we al een mooi bijdrage voor het kamp gekregen, maar helaas kunnen we hier niet
het hele kamp mee betalen. Daarom vragen we per leerling €20,- eigen bijdrage. Dit mag u storten op
NL05RABO0349509395 t.n.v. W. Hibma-van der Meer. St. Voorzieningen de Romte.
We beseffen ons dat dit erg kort dag is, aangezien we over vier weken al vertrekken. Mocht het niet zo snel lukken,
mag het ook gespreid betaald worden. Bij vragen kun u contact opnemen met juf Joukje Salverda.
Op de eerste dag (maandag 14 juni) van het kamp zullen ook groep 1t/m5 mee gaan naar Oudemirdum. Voor hun
is dit ook een klein schoolreisje. Om dit allemaal te kunnen organiseren hebben we voor 14 juni ouders nodig die
de hele dag aanwezig willen zijn.
We brengen groep 1 t/m 8 naar Oudemirdum en helpen mee met de activiteiten en we nemen aan het eind van de
middag groep 1 t/m 5 weer mee terug naar Itens.
Op woensdag 16 juni aan het eind van de ochtend hebben we ouders nodig die de groepen 6 t/m 8 weer uit Oudemirdum komen halen.
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