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 o.a. de plannen voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.
De uitnodiging hiervoor komt zeer binnenkort.
Rapporten /Driegesprekken
We zitten in de laatste weken van het schooljaar. Tijd om samen een eindbalans op
te maken van de ontwikkelingen van uw kind (eren). De uitkomsten van het hele jaar
willen we graag samen met u en uw kinderen in een “driegesprek” bespreken.
Deze gesprekken worden gehouden in week 26 en 27.
We vragen u op de intekenlijst in te vullen wanneer u een gesprek wenst.
De intekenlijsten liggen vanaf komende maandag op de tafel in de middenruimte.
In de bijlage sturen we u de lijsten zodat u thuis al vast kunt bekijken wanneer het u
het beste schikt.
Sportdag
25 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse sportdag. Voor de onderbouw (groep 1 t/m
4) is dit op het sportveld in Itens. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaat op de fiets
naar zwembad De Klomp in Wommels. Voor beide groepen zijn wij nog op zoek naar
twee begeleiders. De sportdag is van 8.30-13.00 uur. De bovenbouw kinderen dragen een schoolshirt. De onderbouw-leerlingen kiezen hun eigen sportieve outfit.

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

De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!

Natuurmuseum
28 juni gaan we ‘s morgens met de hele school als afsluiting voor het thema ‘Flora en
Fauna’ naar het Natuurmuseum in Leeuwarden. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar
rijders. Vertrek 8.50 uur. We zijn 12.00 uur weer terug.
Oud papier
Het komende jaar wordt de groep van het oud papier ophalen kleiner. Hierdoor is
het voor Jannie lastiger om de planning rond te krijgen. Voor het komende
schooljaar betekent dit dat iedereen drie keer wordt ingepland. Wanneer dit een
pro-

Gevraagd:
* Rijders voor vrijdag 28 juni
naar Natuurmuseum.
* Hulpouders bij de sportdag.
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Evaluatie en vooruitblik.
Op vrijdag 7 juni had het hele OT-7 team een evaluatiedag. Het team heeft een lange lijst
met punten doorgelopen en besproken. Goede punten nemen we mee naar het nieuwe
schooljaar en de verbeterpunten natuurlijk ook.
Volgend schooljaar gaat het OT-7 team weer een project oppakken , vergelijkbaar met het GGO-project
(Greidhoeke Goes Onderwijs). Het thema zal gaan over duurzaamheid en aandacht voor een circulaire
economie. Op deze dag hield Heleentje Swart een korte inleiding over “Circulair Friesland” en het belang
van deelname door scholen in Friesland aan dit project.

Onderbouw groep 1, 2 en 3
Het thema ‘kriebelbeestjes’ komt (letterlijk en figuurlijk…) steeds meer tot leven! Mooi om te zien dat de
interesse in beestjes toeneemt en dat de kinderen nieuwsgierig zijn naar de naam en de leefgewoontes.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben in tweetallen een kriebelbeestje bestudeerd en hebben samen het
onderzoeksformulier ingevuld (dat ligt natuurlijk in het Onderzoekscentrum in het lokaal). Daarna hebben
ze dit aan elkaar gepresenteerd. Sanne en Andries vertellen op de foto wat ze hebben ontdekt.
Afgelopen vrijdag heeft Jelle een interessante spreekbeurt gehouden over ‘bunkers’. Door middel van een
prachtige zelfgemaakte maquette en foto’s van bunkers kon Jelle er veel over vertellen!
Vrijdagochtend heeft Jurre Statema voor het eerst meegedraaid, dat ging heel goed! Jurre zat voor achten al
kant en klaar op de bank om naar school te gaan :-) Wij wensen Jurre heel veel plezier op SBS ‘De Romte’!
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Tafels spelenderwijs oefenen !!!

Groep 4/5 in een vrolijke bui.

Een dialoog houden waarin je van mening verschilt.

Sander en Judith onderzoeken een slak.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Invaller woensdag 19 juni
Aanstaande woensdag zijn Juf Femke en Juf Joukje Zijlstra niet aanwezig. Er wordt gezocht naar een
invaller voor deze dag.
V8N1
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 6 t/m 8 een leuke les gekregen over het veilig fietsen naar de middelbare school. Groep 8 kreeg hierbij de tip van Klaske Meesters om eens samen met
(één van de) ouders de route naar het VO te oefenen. Tijdens het gesprek lieten ze al zien dat ze er
klaar voor zijn.
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