Weekweetjes
Week 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

Driegesprekken

Maandag 9 september
Houdt u er rekening mee dat de kinderen deze dag vrij zijn? Het team heeft een
werkdag.
Vrije dagen/ dagdelen voor de leerlingen z.o.z.
In de kalender van onze school staat de vrije dagen vermeld. Omdat de kalender nog
niet helemaal klaar is hebben we de vrije momenten tot de Kerst alvast op het tweede blad staan.
Bijlage over OT Noord
In de bijlage krijgt u informatie over OT Noord. Hierin staat ook een adres waar u
een leuk filmpje over OT Noord kunt zien.
Mee naar school.
Denkt u aan de tassen, biebboeken ( gr. 4 en 5) en rapporten die weer mee naar
school kunnen?

Intekenlijst vanaf 26 augustus
in de bieb.
Donderdag 5 september:
Schoonmaakavond
Onderbouw, start:
Maandag 9september

Kinderen zijn de hele dag vrij
Dinsdag 17september:
Schoolreisje naar NEMO
Vrijdag 27 september
Schrijfster Ilona de Lange
bezoekt goep 5-8

Speurtocht woensdag 10 september, hulp gevraagd
We zouden graag nog een paar ouders bij de speurtocht willen. Wie kan ons helpen,
vanaf ‘s middags 12.45 uur ?
(Bij het onderzoek hoe de omgeving van de school eruit ziet houden we een speurtocht waarbij specifieke plekken, bebouwing worden gezocht en bekeken.)
Schoolreis, 17 september naar Nemo:
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 het rek.nr. van “De Romte” : 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.

Oproep:
*Hulp bij de speurtocht van
woensdag middag 11 september, tijd: 12.45 uur .
*Leeshulp op dinsdag en vrijdag van 8.30-8.50 uur
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Vrije dagen / dagdelen.
Hieronder het overzicht van vrije momenten. In de laatste kolom staat of de
leerlingen de hele dag vrij zijn of een middag vanaf 12.00 uur. Groep 1 en 2
komt op een vrijdagmiddag dan een kwartier eerder uit.

Werkmiddag
margedag
werkmiddag
Werkmiddag
werkmiddag
margedag
werkmiddag

26-aug maandag
9 sept. maandag
30 sept. maandag
18-okt vrijdag
15 nov. vrijdag
6 dec. vrijdag
20-dec vrijdag

1e dag

Herfstvak
Sint
Kerstvak

middag va 12.00 u
hele dag
middag va 12.00 u
middag va 12.00 u
middag va 12.00 u
hele dag
middag va 12.00 u

De ouderen lezen de jongeren voor.
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