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

Dinsdag 20 augustus
20.00uur

Laatste dag.
De laatste dag was een bijzondere dag. Zoals een leerling zei: “Aan de ene kant is het
een heel mooie dag , maar aan de andere kant moeten we afscheid nemen en dat is
niet leuk”. En zo was het. Verschillende emoties hebben we ervaren op deze dag.
Het was goed om dit samen met alle kinderen én ouders te beleven. Daarom dank
voor de ouders , die aanwezig konden zijn om het jaar af te sluiten.

Maandag 26 augustus:
Leerlingen om 12 uur vrij
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze
website!

Groepenverdeling en leerkrachten
Hulp gevraagd:
Dinsdag 20 augustus
20.00 uur:
Digibord verwijderen:
Woensdag 21 augustus
10.0uur:
Muren verven.

In de bijlage treft u het rooster aan voor het nieuwe schooljaar. Voor degene die er
gisteren niet bij konden zijn; Het team zal bestaan uit juf Anneke Verbeek en juf Regina Postma (groep 1,2,3), juf Wobkje Hibma (gr.4 en 5), juf Joukje Salverda en juf
Joukje Zijlstra(gr.6,7,8). Juf Femke zal haar reïntegratie voortzetten op de school in
Wommels. Onderwijsassistente juf Agatha Flier is twee keer per week
aanwezig voor extra ondersteuning in de Middenbouw. Daarnaast komen
de vakleerkrachten lesgeven: juf Reinou (muziek), meester
Kees (Gym), juf Connie (GVO). Een nieuw gezicht binnen de
school zal zijn juf Wiep de Wit. Zij geeft HVO lessen in groep
6,7en 8.
Opknappen MB-en-BBlokaal.
.

Voor dinsdagavond 20 augustus vragen we hulp om de digiborden uit MB
– en BBlokaal weg te halen. Het MB-lokaal krijgt een nieuw touchscreenbord en beide lokalen krijgen meer ruimte door weghalen digibord. Op
woensdag 21 augustus kunnen we hulp om muren te verven goed gebruiken.
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Wat een fijne sfeer op de laatste schooldag !

We wensen Marike, Esmee, Marije en Jesse heel veel succes op het Voortgezet Onderwijs!
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