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
Ouderavond
Op woensdag 26 juni wordt de tweede ouderavond van dit schooljaar gehouden.
Op deze avond worden de plannen voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt. Een
speciale uitnodiging kunt u binnenkort verwachten.
Kennismaking teamleden OT-Noord.
Afgelopen maandagmiddag hebben de teamleden van alle scholen van OT3, OT4 en
ons OT7 met elkaar kennis gemaakt in de school van Winsum. Een voorbereiding op
de vorming van een nieuw Onderwijsteam: “OT-Noord”.
Afsluiting thema “Flora en Fauna”
Er wordt in de groepen hard gewerkt aan het thema. Wij ervaren weer veel medewerking van de ouders. Hartelijk dank daarvoor!
Op vrijdag 28 juni hebben we een uitje gepland naar het Natuurmuseum in Leeuwarden. Dit is een prachtige afsluiting bij dit thema. We vragen voor die dag voor alle
kinderen rijders. We gaan ‘s morgens, waarschijnlijk vertrek 9.15 uur en terug om
12.00 uur. Exacte tijden komen nog.
Buurtsportcoach en stoepranden
Vrijdag 24 mei kwam de buurtsportcoach het “stoepranden” introduceren.
Alle kinderen van groot tot klein hebben
dit met zogenaamde “kubes” uitgeprobeerd.
Velen waren verrast dat ook een “NKstoepranden” wordt georganiseerd. De
kinderen kunnen eerst meedoen aan
wedstrijden in Wommels en Deersum.
(zie de fyer, die ze hebben meegekregen.)

3 juni: leerlingen vanaf 12.00
uur vrij i.v.m. werkmiddag
team
7 t/m 10 juni:
Pinksterweekend
12 juni:
MR-vergadering
21 juni:
Leerlingen vanaf 12 uur vrij
i.v.m. werkmiddag team
24 juni:
Leerlingen vrij: team werkdag
25 juni:
Sportdag: 13.00 uur vrij!
28 juni:
Bezoek Natuurmuseum
Vrijdag 5 juli:
Rapporten mee naar huis
Dinsdag 9 juli:
Musical
Donderdag 11 juli:
Laatste schooldag

Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens | Tel: 0515-332002 | Nood: 06-39425190
E-mail: romte@gearhing.net | Website: www.deromte.nl
facebook.com/deromte

twitter.com/SbsDeRomte

Juf Femke is getrouwd!!!!

Onderbouw groep 1 t/m 3
Groep 1, 2 en 3 zijn helemaal in de ban van de kriebelbeestjes! Er worden prachtige insecten gemaakt en de
werkjes van de werkles gaan natuurlijk ook over dit thema: insecten op de kralenplank maken, kleien op de kleikaarten, memory met vlinders, de telrups, een insectenhotel in de bouwhoek, tellen met lieveheersbeestjes enz.
Juf Gea had een interessante les over het ei en wat doe je als je 5 eieren over hebt? Een cake bakken natuurlijk!
De volgende dag was de cake afgekoeld en hebben we eerst geteld hoeveel kinderen er op de hele school zitten.
Daarna de cake in evenveel stukjes verdeeld en iedereen getrakteerd. Vrijdag had Lisa haar spreekbeurt en we
weten nu alles over paarden. Lisa had een power point presentatie gemaakt met eigen foto’s, prachtig!

letter van
de week:

i
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Tafels spelenderwijs oefenen !!!
VRAGEN:
We hebben nog net niet genoeg terracotta bloempotjes. Heeft iemand ( misschien pake of beppe) nog één voor
ons? (Mag oud zijn hoor!)

Hoekenwerk bij het thema “Flora en Fauna”.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8

Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens | Tel: 0515-332002 | Nood: 06-39425190
E-mail: romte@gearhing.net | Website: www.deromte.nl
facebook.com/deromte

twitter.com/SbsDeRomte

