Weekweetjes
Week 51 en 2

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
Week 3-5:
Cito-toetsen

Team De Romte

Algemene informatie

Week 4 en 5:
Nationale voorleeesdagen.

Ziekte en vervanging/Telefoonboom
Vorige week moesten we helaas de ouders van de kinderen van groep 1-4 meedelen dat op
donderdag 10 januari geen leerkracht beschikbaar was voor deze groepen. Dit hadden we
graag willen voorkomen, maar helaas is het aantal invalleerkrachten zeer beperkt!
De eerste drie dagen komende week zijn we zeker van leerkrachten. (Hoewel…….)
We hebben de ouders deze week telefonisch op de hoogte gebracht. Voor het geval er zich
weer een calamiteit voordoet hebben we een telefoonboom gemaakt. Deze voegen we hierbij als bijlage toe. De eerste ouders die gebeld worden wonen het verste weg. Zij bellen vervolgens de volgende ouders op de lijst, enz. Het wijst zich vanzelf, lijkt ons.
Luizencontrole
In de vakantie kreeg u het bericht over luizen. De “luizenmoeders” hebben de eerste dag na
de vakantie meteen gecontroleerd en gelukkig was verder iedereen “luisvrij”. Natuurlijk is het
verstandig zo nu en dan toch zelf even bij uw kind(eren) te controleren.
Cito-toetsen en rapporten.
Volgende week starten we weer met de toetsen van Cito. De kinderen moeten zich echt niet
te druk maken om deze toetsen. Elk doet zijn/haar best en dat is voldoende!
Graag zouden we willen dat de rapporten weer meegenomen worden naar school. Ook de
tassen willen we weer graag terug op school.

In de race voor de onderwijsprijs!
Vers van de pers: Met het project “Greidhoeke Goes Onderwijs”
zijn we in de race voor de Friese Onderwijsprijs! Op 25 januari is
de presentatie en bekendmaking van de onderwijsprijs. Ons onderwijsteam presenteert het GGO-project en zijn één van de drie
genomineerden voor de prijs! Van het project is een schitterende
video gemaakt.
De moeite waard om te bekijken: https://vimeo.com/298116283

Maandag 21 januari:
OMR-vergadering te Winsum.
Maandag 28 januari:
Leerlingen zijn om 12.00 vrij.
Maandag 4 februari:
Ouderavond, info volgt
Week 7:
Contactavonden

Week 8:
Voorjaarsvakantie
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!
Gevraagd:
Ouders ,die willen voorlezen
in week 4 en 5.

Vooral de bovenbouwers zijn
erg blij met de stammen die
juf Joukje meebracht. Nu hebben ze eindelijk een fijn chillplekje.
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Nationale voorleesdagen
In week 4 en 5 zijn de “Nationale voorleesdagen”. Wij doen hieraan mee. Graag willen we ouders vragen ons hierbij te willen helpen door voor te lezen aan een groep of groepje.
De momenten van voorlezen: op dinsdag en donderdag beide weken om 13.55 uur en de vrijdagen beide weken,
alleen in de onderbouw, om 11.45 uur. U kunt u opgeven door de intekenlijst in te vullen , die in de hal van de onderbouw hangt.
Thematisch werken
Dit jaar hebben thematisch werken geïntroduceerd op school. Het bezoek aan het “Rijksmuseum” met de expositie
“De Gouden Eeuw” is voor ons aanleiding om ook dit onderwerp te kiezen voor het nieuwe thema. Het bezoek aan
dit bekende museum heeft veel indruk op de kinderen gemaakt. De gidsen wisten de leerlingen bijzonder te boeien
met hun verhalen. Veel ervan hebben ze onthouden. Dat bleek toen de volgende dag foto’s van het uitje werden
getoond.
In de Midden– en Bovenbouw wordt dit onderwerp als zodanig opgepakt. De Onderbouw heeft er een draai aangegeven en schenkt aandacht aan “Tijd”.
Alle leerlingen mogen natuurlijk materiaal dat met deze thema’s te maken heeft meenemen naar school.
Foto’s gemaakt in en om het Rijksmuseum vindt u op: https://myalbum.com/album/nz4qrPYt96Yv
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep 5: week 3 de Provincies van Nederland kennen.
week 3 : tafel van 8.
week 3: onderwerp voor werkstuk aan juf doorgeven.
week 4: de hoofdsteden bij de provincies kennen.
week 4 : een woordweb maken over het onderwerp.
Werkstuk: Een aantal kinderen heeft al een onderwerp voor het maken van een werkstuk bedacht. Bij de weekweetjes van week 52-2 zat een bijlage met een handleiding
voor het maken van een werkstuk en een werklijst.
De einddatum van inleveren is in week 10.
Het vervolg op het werkstuk is het houden van een spreekbeurt over dit gemaakte werkstuk.
Fardou was 1 januari jarig en Sjoerd
trakteerde tegelijk met Fardou, ook al
was zijn verjaardag al veel eerder geweest. Wat hebben we lekker gesmuld!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
Groep 7/8 en Tialda: Engels dictee op 15 januari
De kinderen hebben inmiddels een onderwerp voor hun werkstuk. Dit betekent dat de kinderen kunnen starten
met hun werkstuk.
Juffen
Afgelopen week heeft juf Joukje 5 dagen gewerkt. Komende week neemt juf Janneke een dag van haar over. Dit
betekent dat juf Joukje er maandag, donderdag en vrijdag is. Juf Janneke zal er op dinsdag en woensdag zijn.
Vraagje
We zijn op dit moment bezig met het thema gouden eeuw. De film ‘Scheepjongens van Bontekoe’
past hier goed bij. Is er toevallig iemand die deze dvd thuis heeft liggen?
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