Weekweetjes
Week 27 en 28

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

Vrijdag 5 juli:
Rapporten mee naar huis

In één van de bijlagen een verslag van de ouderavond, geschreven door Hans.

Dinsdag 9 juli:
Musical
Donderdag 11 juli:
Laatste schooldag
Ouders zijn vanaf 12.00 uur
van harte welkom!

Fijn dat er weer een flink aantal
ouders aanwezig was!

Hans neemt afscheid van MR-lid Esther.

Bericht van Juf Femke:
Afgelopen woensdag is er van alles verteld over het komende schooljaar. Daarbij is
ook
gezegd dat ik (juf Femke) volgend schooljaar verder zal re-integreren op een andere
school. Natuurlijk vind ik dat heel erg jammer, maar ik denk dat beginnen met een
schone lei mijn herstel ten goede komt. Ik heb 8 jaar met heel plezier in Itens gewerkt.
Omdat ik de laatste week van school verhinderd ben i.v.m. een re-integratietraject,
gaan we komende woensdag met de bovenbouw (6,7,8) in het kader van afscheid
een spelletjesochtend houden. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de mooie jaren.
Het team, de ouders/verzorgers, en natuurlijk de kinderen.
Liefs Femke .

De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!

Gezocht:
Moeder (of vader) die wil
helpen bij de Make-up. Graag
opgeven bij Juf Joukje
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Musical

9 juli voert de Romte de Musical ‘Nizno’ op in het dorpshuis in Itens. In de bijlage is de poster
met alle informatie te vinden. Maandag krijgt elk gezin vier kaartjes mee naar huis. Dit zijn de entreebewijzen. Mochten jullie kaartjes te kort komen, probeer dan eerst onderling te kijken of er nog kaartjes over
zijn. Dit in verband met het aantal zitplaatsen. Mocht het zo zijn dat dinsdagavond 9 juli niet uitkomt, dan
is het mogelijk om de generale repetitie bij te wonen. Deze is dinsdagochtend 10.00 uur.

Vrijdag 28 juni heeft iedereen zich prima vermaakt in het Natuurmuseum. Een prachtige “afsluiting van
het thema “Flora en Fauna”.

Onderbouw groep 1, 2 en 3
Groep 3 is druk bezig geweest met de Citotoetsen en dat was best moeilijk! Deze weken zijn de driegesprekken met de ouders en de kinderen en dat gaat prima. Je kunt echt merken dat de kinderen er al aan gewend
raken om zo’n driegesprek te voeren! De portfolio’s raken gevuld met mooie werkstukken van de leerlingen.
Vorige week hadden we alweer de laatste spreekbeurt: Andries heeft van alles verteld over de Titanic.
Hij liet een PP-presentatie zien én hij had een Titanic gemaakt van lego. Goed gedaan, Andries!
Afgelopen dinsdag was de sportdag, samen met groep 1, 2 en 3 van De Stjelp uit Baard, op het sportveld.
Het was wel een beetje warm, maar met een aangepast programma was het een hele sportieve dag!
Mooi om te zien dat de kinderen onderling een spontane klik hadden, voor herhaling vatbaar.
Nog twee drukke, maar gezellige weken met allemaal feestelijkheden… en dan een heerlijke zomervakantie!

letter
van
de
week:

l
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

Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep groep 4:
Tafels spelenderwijs oefenen !!!
In het Natuurmuseum

Zo was het vroeger op school en in een
weeshuis.

Sybren onderzoekt wat
een gans eet.

Welke van deze witte dieren zijn albino’s?

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Musical
De kinderen moeten er voor zorgen dat ze volgende week donderdag alle teksten uit het hoofd kunnen (ook de liedjes).
Schoonmaken
De zomervakantie komt steeds dichterbij. Dit betekent dat we hier en daar ook al gaan opruimen.
Het zou fijn zijn als de kinderen maandag een doekje/spons en een
emmer meer kunnen nemen.
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