Weekweetjes
Week 36, 37

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

Week 36 en 37:

Algemene informatie
Gesprekken
Nog niet alle ouders hebben een gesprek op de intekenlijst gepland. Voor wie dat
geldt: graag zo gauw mogelijk doen! De intekenlijsten liggen in de bieb.

Driegesprekken

Mee naar school.
Denkt u aan de tassen, biebboeken ( gr. 4 en 5) en rapporten die weer mee naar
school kunnen?

Donderdag 5 september:
Schoonmaakavond
Onderbouw, start:

Maandag 9 september
Houdt u er rekening mee dat de kinderen deze dag vrij zijn? Het team heeft een
werkdag.

Maandag 9september

Gymnastiek
Tot de herfstvakantie krijgen de leerlingen gymnastiekles op het sportveld. Denkt u
aan geschikte kleding en schoeisel die dag? Ter herinnering: groep 1-4 start de dag
meteen met gymmen. Wilt u uw kind in gymkleding naar school laten gaan? Na de
gym kleden ze zich om in andere, makkelijk zittende kleding.

Intekenlijst vanaf 26 augustus
in de bieb.

Kinderen zijn de hele dag vrij

Dinsdag 17september:
Schoolreisje naar NEMO,
Amsterdam
De volledige jaaragenda

Speurtocht hulp gevraagd
Bij het onderzoek hoe de omgeving van de school eruit ziet houden we een speurtocht waarbij specifieke plekken, bebouwing worden gezocht en bekeken.
Schoonmaakavond Onderbouw 5 september
Van 19.00– 20.30 uur met elkaar de boel weer even opfrissen in het Onderbouwlokaal , even bijkletsen met een kop koffie /thee: iedereen blij! Graag emmer en
doek meenemen!
Schoolreis
Op dinsdag 17 september gaan we met de hele school aar NEMO, in Amsterdam.
z.o.z

Oproep:
*Hulp voor de schoonmaakavond van de Onderbouw
*Hulp bij de speurtocht van
woensdag middag 11 september .
Hulp voor het schoolreisje.
*Leeshulp op dinsdag en vrijdag van 8.30-8.50 uur
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Schoolreis
Het team heeft een beslissing over de bestemming van het schoolreisje genomen.
We gaan dit dinsdag 17 september naar NEMO in Amsterdam. NEMO is een groot
technisch doe-centrum waar de kinderen naar hartenlust aan de slag kunnen met
techniek, proefjes en demonstraties kunnen meemaken. Al een aantal jaren plannen
we het schoolreisje in de Gouden Weken. We vinden dat zo’n gebeuren juíst past in deze eerste weken. Groepsvorming staat dan centraal in de school. Een gezamenlijk schoolreisje met de bus vinden we een passende afsluiting
van deze “Gouden weken”.
Deze dag is een afsluiting én tegelijk een start voor het volgend thema. We maken hiermee namelijk meteen een
begin van het kinderboekenweek-thema: “Reis je mee?” Wij zullen in dit thema veel aandacht besteden aan techniek / vervoer, maar ook aan duurzaamheid. De school heeft duurzaamheid als doorgaand thema voor dit schooljaar gekozen onder de titel: “Ik pas op mijsels, de oaren en de wrâld”. Ook wij willen wat doen aan de enorme verspilling en vervuiling van onze omgeving. Dat is de reden van onze start: “wêr groei ik op: Fryslân”. Als kinderen zich
bewust zijn van hun eigen, mooie omgeving zullen ze beter te motiveren zijn zorg te hebben voor die omgeving en
er wat voor over hebben om daaraan te werken. Als team zullen we een voorbeeld moeten zijn. Wij hebben het
vorig schooljaar aandacht besteed aan het gebruik van water .Gebruik van plastic tassen willen we beperken, daarom gebruiken we de zelfgemaakte stoffen tassen. Drinken schenken we liever in de bekers die we weer afwassen.
Bijdrage schoolreis:
Van de ouders vragen we voor het schoolreisje en bedrag van €15,- per kind. Een deel van de reis wordt betaald uit
de “school -en oudpapierpot”. Wilt u het bedrag overmaken op rek.nr. : NL05 RABO 0349 5093 95 onder vermelding van “schoolreisje”? Alvast bedankt . We vertrekken om 8.30 uur en zullen plm. 16.00 uur weer in Itens zijn.
Meer informatie volgt.

Bedankt voor uw aanwezigheid op de eerste
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

