Weekweetjes
Week 21en 22

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

24 mei:
juf Femke trouwt!

MR verkiezing
Naar aanleiding van onze vraag aan alle ouders/verzorgers in de weekweetjes om
zich voor 10 april beschikbaar te stellen voor de oudergeleding van de MR per 20192020, kunnen we zeggen dat de MR-vacature kan worden ingevuld. Anita Nijholt,
moeder van Joris en Ylonka, heeft zich beschikbaar gesteld. Aangezien er zich voor
de 10de april geen andere kandidaten hebben gemeld, is er geen verkiezing nodig.
Anita zal, naast Hans Breukelaar, daarom de MR-zit namens de ouders invullen per
2019-2020. Een zittingstermijn duurt drie jaar. Naast de oudergeleding hebben twee
personeelsleden zitting in de MR. We zijn erg blij met de inzet van Anita voor de MR
en wensen haar succes en veel plezier!

30 en 31 mei: Hemelvaartsdag
en vrijdag vrij.

Trouwerij van juf Femke.
Graag willen we van de ouders zelf horen welke kinderen wel/niet meegaan naar de
trouwerij , vrijdag 24 mei. Dit kan per mail, of per briefje. Graag aan één van de
juffen geven. Een aantal heeft al kinderen aangemeld, waarvoor dank.
Sportdag
25 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse sportdag. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit in
Wommels. Dit betekent dat de kinderen een fiets mee moeten nemen deze dag.
Voor deze dag zou het fijn zijn als er 2 ouders kunnen helpen bij de onderdelen.
De informatie voor groep 1 t/m 4 volgt nog. Alle kinderen deze dag om
13.00 uur vrij.
Situatie op De Romte
In het weekend kregen alle ouders bericht van de wisseling van vervangende leerkrachten. Natuurlijk willen we het liefst zo weinig mogelijk wisselingen binnen de
school voorkomen. Noodsituaties komen helaas voor. We zijn blij dat juf Titia bereid
is bij ons te komen vervangen. Met juf Femke gaat het steeds beter!

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 ,team: werkdag
25 juni:
Sportdag: 13.00 vrij!
Vrijdag 5 juli:
Rapporten mee naar huis
Dinsdag 9 juli:
Musical
Donderdag 11 juli:
Laatste schooldag
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!
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Promotie Swit@Sitrun.
Vrijdag 17 mei kwam de organisatie van de Swit & Sit Rin op school om de kinderen warm
te maken voor deze loop. Warm werden ze in ieder geval van de “warming up” die ze
met elkaar deden op het plein. Aan deze loop is een prijsvraag verbonden:
“Maak je leukste VLOG in bijvoorbeeld je Swit & Sit t-shirt van max. 1 minuut en stuur deze vóór 3 juni naar
switsitrin@gmail.com. Jij doet toch ook mee? Voor de mooiste VLOG gemaakt door basisschoolleerlingen stellen
we een tegoedbon van €10,- van Warenhuis vd Velde in Wommels ter beschikking! Wil
je je inschrijven voor de Swit & Sit Rin? Kijk dan op www.mijninschrijving.nl
Juffendag
Woensdag 15 mei , juffendag, wat een feest. Hartelijk dank voor alle cadeautjes! Voor
kinderen én juffen was dit een TOP-dag!!
Op deze dag hebben we afscheid moeten nemen van juf Regina. Jammer dat ze ons
moest verlaten. We hebben haar bedankt met een mooi “kunstwerk” van de kinderen
en een mooi bloemstuk. We wensen haar veel succes op de school van Wommels !
Gymkleren
Sinds twee weken sporten de kinderen weer op het sportveld. In de ochtend is het veld nog nat, waardoor de
kinderen vaak met natte kleren in de klas zitten. De kinderen kunnen in hun sportkleren (en sportschoenen aan)
naar school komen, maar het zou fijn zijn als de kinderen na de gymles schone kleren aan kunnen doen.
Voor de onderbouwleerlingen graag gemakkelijke kleren/schoenen mee die ze zelf aan kunnen doen :-)

Onderbouw groep 1 t/m 3
Voor groep 1, 2 en 3 een aantal veranderingen: juf Regina was er deze week voor het laatst. Heel fijn dat juf Titia op
dinsdag en woensdag in groep 1, 2 en 3 komt werken en we wensen haar veel plezier toe op SBS ‘De Romte’.
Juf Gea liep al stage in de bovenbouw en nu mag ze lessen gaan geven in de onderbouw, dit is op donderdag.
Op maandag en dinsdag loopt juf Kim stage en zij begint nu aan haar examens: veel succes gewenst!
Om het plaatje compleet te maken: op maandag– en donderdagochtend van 10.15—12 uur komt juf Agatha voor
de begeleiding van Lisa en zij neemt dan groep 3 voor haar rekening. Heel gezellig met alle juffen :-)
Het thema ‘Kriebelbeestjes’ leeft al helemaal in groep 1,2 en 3! We zijn bezig met een prachtig woordweb, vol met
woorden over insecten, waar ze leven, kenmerken, wat ze kunnen enz. Wat een enthousiasme en wat weten ze al
veel. Het digibord is ook heel handig: weten we niet hoe een insect er precies uitziet? Dan zoeken we dat op!
In het lokaal willen we een ‘onderzoekscentrum’ inrichten: daar kunnen de kinderen een insect bestuderen met
een vergrootglas of misschien wel een kindermicroscoop… Natuurlijk hoort daar informatie bij en we hopen dat er
onderzoeksvragen uitrollen! Later meer hierover. De kinderen mogen spullen meenemen die bij dit thema passen.
(Er liggen nog spulletjes van de thema’s ‘de fiets’ en ‘water’: mist u nog iets? Dan kunt u dat natuurlijk ophalen!).
letter van
de week:

i
Juf Gea en Dean
aan het werk.

Jord hield zijn spreekbeurt over
‘muizen’: hij had een leuk spel
bedacht, dat was leuk én leerzaam! Wat een feestelijke Juffendag: iedereen bedankt!!!
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Voor week 22: tafel van 6
VRAGEN:
We gaan een bijenhotel maken. Daarvoor hebben we terracotta bloempotjes nodig en hooi of stro. Kunt u uw kind
komende week of de violgende zo’n potje meegeven? (Mag oud zijn hoor!) Wie heeft wat hooi/stro voor ons?

Buitenles “Flora” bij de tuinbakken.

Wat was het een geweldige juffendag!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Musical
Voor dat we het weten is het al 9 juli. Dit betekent dat de kinderen thuis moeten blijven oefenen. De kinderen
mogen ook al vast nadenken over wat hun kostuum voor deze avond is. Wanneer ze iets hebben, mogen ze dit
ook wel gelijk mee naar school nemen. Dit graag in een plastictas voorzien van naam!

Met de spreekbeurt van Nova naar de Mummies in Wiuwert

Bloemen zaaien voor de vlinders en de bijen
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