Weekweetjes
Week 47 en 48

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

Algemene informatie
Onderwijsontwikkeling:
De maand wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen onder de loep
genomen. Het team vult daarvoor in november een vragenlijst (ZIEN!) hierover in voor
elke leerling in haar groep.
De leerlingen van groep 5 t/m groep 8 vullen zelf ook een vragenlijst in. De uitslag van
de gegevens worden op het zorgoverleg met de IB-er besproken en zo nodig worden
plannen gemaakt om het welbevinden van de kinderen te optimaliseren.
Juf Joukje en juf Wobkje hebben in week 46 weer een opfriscursus BHV gevolgd.

19 november : herhaling
luizencontrole (graag gen
vlechten in, die dag)

Drie-talige presentatie
Tongersdei 21 novimber binne jo fan herte wolkom op ús earste trijetalige presentasjejûn. Jo sjogge in fariaasje oan optredens fan groep 1 oant en mei groep 8. Ynloop
fanôf 18.15 oere. De jûn duorret oant 19.30 oere.

26 november:
Mearke groep 4-8., duurt tot
14. 30 uur.

Klussen.
We hebben het al eerder genoemd: de school is ingenomen met ouders die vaak klaar
staan om ons te ondersteunen , bij welke activiteit dan ook. De AC (Activiteiten Commissie) was weer actief vóór en tijdens de schoollunch. De klus waar nu aan gewerkt is
het speelhuisje. Jan Gerben, bedankt voor het mooie dak! Binnenkort komt er ook nog
een kleurtje op! Jullie hebben het gemis van een klusjesman op school prachtig opgelost. Met de vorming van OT-Noord kan onze de school wél weer eens een
beroep doen op een “klusjesman”. En zo hoort het ook.
Ouderavond 5 november .
De ouderavond werd bezocht door een aantal betrokken ouders. Spreekster was
Heleentje Swart. Zie het verslag in de bijlage, gemaakt door Hans Breukelaar.
Mearke Winsum
Op dinsdag 26 november gaan de groepen 5-8 naar de voorstelling “Mathilde” in Winsum. We vertrekken om 12.30 uur, tenminste als er rijders zijn. Wie kan ons rijden?
De voorstelling is 14.30 uur afgelopen.
.

21 november:
Drietalige presentatieavond.
Inloop vanaf 18.15 uur

5 december:
Sinterklaasfeest
6 december:
Werkdag team, leerlingen hele
dag vrij.
16 december:
Kerstdiner op school
20 december:
Leerlingen om 12.00 uur vrij

Rijders gevraagd voor:
Gr.5,6,7,8 naar Winsum
Dinsdag 26 november
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Schoollunch
Dat we dit jaar hebben gekozen voor en lunch i.p.v. een ontbijt had en reden. Het ontbijt
kost naar verhouding veel (les)tijd en de kinderen krijgen pas laat wat eten in hun maag.
Met het verplaatsen van het gezamenlijk eten schenken we zeker aandacht aan gezond
eten en het belang van het eten van een ontbijt. Alleen wat drinken levert te weinig energie
om op school de aandacht erbij te houden.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Groep 3 is druk met Veilig leren lezen, ze vliegen door de kernen heen, zo enthousiast zijn ze! Dit komt ook omdat ze op verschillende manieren met lezen
bezig zijn, zonder dat ze het als ‘leren’ ervaren. Zo geven ze elkaar
dictee door de woorden van Veilig gespeld voor te lezen, in de Bee-botmat
zitten verschillende leesopdrachten en ook kunnen ze bordspelletjes doen
waar natuurlijk gelezen moet worden.
Deze week hebben we buiten een rekenopdracht gedaan: pak een telsteen
en verzamel evenveel bladeren. Daarna in het lokaal de rijen gemaakt waarbij
verschillende rekenbegrippen aan de orde komen: o.a. langste, kortste,
meeste, minste, meer, minder, de getalrij opnoemen en het cijfer herkennen.
Het thema ‘Herfst’ sluiten we zo langzamerhand af en dan is het tijd voor
Thys telt de bladeren!
Sint en Piet. De kinderen mogen attributen / materialen meenemen die bij dit thema passen en ook
voor de letter van de week: de s van Sinterklaas. We hopen dat Sint en Piet op donderdag 5 december
tijd hebben om ons een bezoek te brengen… dat blijft altijd spannend met die volle agenda!
letter van
de week:

s

van

De kinderen met de weerbestendige
en gerecyclede lampionnen!

Juf hat in bulte apels mei en fansels
meitsje wy der smots fan! Hearlik!
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk groep 5:
Frysk diktee op 25 novimber. De wurden krije se moandei mei nei hús.
De planning voor de boekbespreking van groep 5:
Woensdag 20 november: Hester
Dinsdag 26 november Hylke Fardou
Woensdag 27 november: Dennis, Marije

Met driehoeken van takken en gekleurd
papier lukte het om stevige lampionnen
te maken!

Judith houdt haar boekbespreking.
Goed hoor!

De start van het nieuwe thema is gemaakt. De leerlingen bogen zich over voorwerpen . Ze vroegen zich af waar deze voorwerpen mee te maken konden hebben. Bij bespreking ervan Het bleek dat ze heel ver terug in de tijd gaan met het
thema: de tijd van de jagers en boeren. De volgende stap is dat ze zich vragen gaan stellen over die tijd , die na
de “ïjstijd” kwam.

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Boekbespreking
18 november
Nova en Maartje
19 november
Noor
22 november
Jurre

26 november
Benthe
29 november
Ylse
2 december
Hessel

3 december
Sander
9 december
Tialda
10 december
Roos en Sybren

13 december
Marijn

Huiswerk
25 November topo Italië.
Dit krijgen ze dinsdag mee naar huis. Let er wel op dat kinderen niet het nummertje bij de plaats leren. Maar dat ze het op de
kaart kunnen aanwijzen.
Thema Grieken en Romeinen
Voor de crea opdracht moeten alle kinderen van 6/7/8 vrijdag 22 november een doos meenemen. Ze weten zelf hoe groot.
Mochten er ouders zijn die cardboard (karton) thuis hebben liggen en het kunnen missen. Dan kunnen wij dat goed gebruiken.
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