Weekweetjes
Week 49, 50

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:
Deze 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. De leerkrachten hebben in deze tijd gesprekjes met de kinderen.
Spreekuur
In week 50 staat een spreekuur gepland. Voor deze week kunt een afspraak maken
met de leerkrachten. De leerkrachten kunnen ook ú vragen op school te komen voor
een gesprekje over uw kind.
Sinterklaasfeest
Sinterklaas en Piet zijn van plan donderdag 5 december rond
8.30 uur op school te komen. Hij viert zijn verjaardag met
de kinderen van groep 1-4 in het Onderbouwlokaal. Groep 5
-8 vieren het feest met elkaar.

2 december:
OMR vergadering
5 december:
Sinterklaasfeest
6 december:
Werkdag team, leerlingen hele
dag vrij.
19 december:
Kerstdiner op school. Info volgt
20 december:
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Week 50 : spreekuur

Drie-talige presentatie
Tongersdei wie dan dé dei. De bern hiene al in skoftke oan it rippetearen west en de
spanning wie al aardich opboud. Alle bern ha harren wer in kear fan in oare kant sjen
litten. Wat wie dat moai om te sjen. En dan ek yn trije talen. Dizze presentaasje hat ek
de groepsfoarming goed dien fûn it team. En wij hoopje dat jim âlders der fan genietsje kinnen ha.
Mearke
De bern fan groep 4-8 ha nei it mearke “Matilde” west yn Winsum. Wij binne benijd
wat jimme âlden fan de bern hjiroer heard ha. It wie in prachtich tonielstik mei sang
oer Matilde (nei it boek fan Roald Dahl). As it foar alle bern like geskikt wie kin elk in
miening oer ha. Nei ôfrin krige elk ek noch in Frysk boek mei nei hûs. In soad plesier
dêrmei! Riders, noch bedankt!

20 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie
6 januari:
Leerlingen hele dag vrij, teams
Gearhing hebben werkdag.

Gevraagd:
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Foto’s van de presentatie-avond

De blombollen sitte wer yn ’e grûn.

Onderbouw groep 1 t/m 3
De kinderen van ‘De Romte’ kregen maandag 18 november post van Piet met daarin een ticket. Hij had
zich verslapen en de stoomtrein gemist... dus hij is op de fiets gesprongen met de zak met cadeautjes op
zijn rug! ‘s Middags bracht DHL een brief en een kapotte landkaart... Piet had de hulp van de kinderen
nodig om over de Pyreneeën te komen! En de kaart was stuk… Natuurlijk konden de kinderen hem
helpen en ze hebben goede ideeën getekend en opgestuurd naar Piet.
Wat fijn dat Piet in het weekend een mailtje stuurde naar juf met een
selfie: in ruil voor een zak pepernoten mocht hij mee in een luchtballon! Het idee van Sanne kwam dus goed van pas!
Maandagmiddag vond Thys zomaar een brief van Piet, geschreven op
inpakpapier! Nee toch... alweer een probleem: Piet stond voor de
Seine en hij had hulp nodig om droog (met de pakjes!) naar de overkant te komen! Wat een brede rivier is dat... gelukkig hadden de
kinderen van groep 1 - 4 genoeg ideeën om Piet te helpen. We hopen
dat Piet op tijd in Itens kan zijn voor het feest. Wij verwachten Sint en Piet a.s.
donderdagochtend rond 8.30 uur op SBS ‘De Romte’. Goede reis, Piet! (meer
foto’s van dit spannende verhaal en de leuke ideeën van de kinderen kunt u
vinden op Facebook).
Foto links: er worden o.a. prachtige
letter van
Sinterklazen geknutseld in groep 1/2.
de week:
Foto rechts: hele verhalen worden er
uitgespeeld door de kinderen van
groep 1, 2 en 3 in de Pietengymzaal,
het kantoor van Sint, de relaxruimte,
de stal van Ozosnel, het kantoor van
de Rekenpiet en de werkplaats!

P
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk
groep 5:
Leren: de tafels van 7,8,9.
groep 4:
Leren: de tafel van 2.

We werken nog steeds aan het thema jagers en boeren. Boeken , platen of
……...mogen mee naar school voor op de thematafel!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Boekbespreking
2 december
Hessel
3 december
Sander
9 december
Tialda

10 december
Roos en Sybren
13 december
Marijn

5 December
Komende donderdag is het zover: 5 december. De kinderen mogen dan ‘s ochtends de surprise binnen brengen (als het
mogelijk is, in een vuilniszak) en hem onder het kleed neerleggen. Zodra we beginnen halen we het kleed eraf en bewonderen
alle mooie creaties!
Thema Grieken en Romeinen
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