Weekweetjes
Week 5 en 6

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
OMR –bijeenkomst

Maandag 28 januari:
Leerlingen zijn om 12.00 vrij.

Maandagavond 21 januari waren Hans, Esther en Wobkje aanwezig op een informatieavond
voor onderwijsteams OT3, OT4 en ons team OT7. Deze informatieavond stond in het teken
van de voorbereidende plannen tot een fusie met Odyssee. Hierover heeft u de afgelopen
week een brief ontvangen.

Maandag 4 februari:
Ouderavond, aanvang 20.00
uur. Zie uitnodiging.

4 februari: ouderavond
In één van de bijlagen treft u een uitnodiging voor de ouderavond.
Het thema van de avond is “Mindset” en er wordt een ouderarena gehouden.

Week 7:
Driegesprekken (in plaats van
de contactavonden).
Intekenen op de lijst.

BHV-cursus.
Juf Joukje, Anneke en Wobkje zijn deze week weer naar een jaarlijkse
BHV-cursus geweest. Ze zijn weer “bijgespijkerd”.

Week 8:
Voorjaarsvakantie
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!

Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn op school ingeleverd. Wilt u even nagaan of
de rapporten van uw kind(eren) heeft mee gegeven?
Driegesprekken plannen! INTEKENLIJSTEN !!!
U bent gewend in februari een gesprek met de leerkracht te hebben over o.a. de vorderingen
van uw kind* . Dit jaar willen we ook deze gesprekken houden in de vorm van een driegesprek. In de Gouden weken hebben we dit voor het eerst gedaan. Wij waren erg tevreden
over de opbrengst van deze gesprekken. Daarom willen we de contactavond ook in deze
vorm houden. De gesprekken worden overdag gepland. Er is een intekenlijst gemaakt . Wilt u
zelf een driegesprek samen met uw kind plannen door de naam van uw kind in te vullen op
de lijst? De lijst ligt in de bibliotheek. De hele week kunt u na schooltijd intekenen.
In een bijlage een overzicht van de mogelijke momenten . U kunt alvast een geschikt moment
kiezen. Wacht niet te lang met inschrijven, anders is uw favoriete moment misschien bezet.

Gevraagd:

* daar waar kind staat wordt ook kinderen bedoeld.
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Nationale voorleesdagen
De mem fan Thys (groep 1) lêst in hiel moai boek foar en it giet
oer allegear tútsjes… Foar de kommende wike binne der noch in
pear plakjes frij yn alle groepen. Fan herte wolkom!

Stagiaire.
In week 7 komt in de Bovenbouw een stagiaire stage lopen . Zij is daar t/m week 14.
Haar tweede periode, van week 17 t/m 25 is zij in de Onderbouw. Ze zal zich binnenkort vast aan u voorstellen.

Actie schoolleiders (brief van de directeur)
Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor hun vak. De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders)
wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het
verminderen van de werkdruk van schoolleiders in het primair onderwijs. In lijn met de manier waarop dit voor
leerkrachten is geregeld. In de komende periode blijven we gesprekken voeren om dit te bereiken en we ondersteunen dit met acties.
In de week van 4-8 februari roepen de vakbonden AVS en CNV Schoolleiders op om deze week geen vervanging te
regelen bij ziekte van leerkrachten, om zichtbaar te maken wat het werk van een schoolleider inhoudt.
Hierbij informeer ik u dat de directie van OT7 besloten heeft deel te nemen aan deze actie. De prioriteit ligt in deze week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar- en organiseren van noodoplossingen voor opvang in
de klas. In deze tijd van lerarentekorten is onze ervaring dat we hier veel moeite voor moeten doen, vaak met zeer
weinig resultaat. In geval van ziekte houd ik contact met de loco van uw school en zullen wij u zoals gebruikelijk
informeren over dat uw kind (in het uiterste geval) niet naar school kan gaan. Wij hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groet, Feikje Toering.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Eerst heel erg bedankt voor alle lieve kaarten, tekeningen, appjes en belangstelling toen ik thuis zat na mijn pijnlijke
botsing met de picknicktafel. De wond is nog steeds niet dicht, maar gelukkig lukt het met het werken op school!
In groep 1, 2 en 3 werken we ook aan het thema ‘tijd’, maar dan hebben we het vooral over de verschillen tussen
vroeger en nu, de klok en andere ‘voorwerpen’ waarmee je tijd kunt meten, de levensloop van de mens, de dagen
van de week, de maanden, seizoen enz. enz. Een boeiend thema waar we tot aan de Voorjaarsvakantie aan werken.
De kinderen mogen ‘dingen’ meenemen van vroeger en daarover vertellen. De kinderen van groep 1 en 2 hebben
met juf Kim een mooi horloge gemaakt, de vader van Joris (groep 3) en Ylonka (groep 1) laat een schaaf zien van
wel 80 jaar oud! Natuurlijk hebben we heerlijk buiten in de sneeuw gespeeld! Maar ook binnen was er sneeuw…
groep 1 t/m 4 hebben met scheerschuim een mooie winterse tekening op de tafel gemaakt (en het rook heerlijk!).
De letter van de week is de letter ‘z’ van o.a. zandloper. De kinderen mogen attributen meenemen die met deze
letter beginnen, maar
ook
letter
van
die te
de we
ek:
maken

z

hebben met het thema
‘tijd.
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerkgroep 5:
Week 5:Vragen bij het onderwerp van het werkstuk bedenken.
Week 6: Informatie zoeken en tekst bedenken voor Hoofdstuk 1.
Week 7: Zelfde voor hoofdstuk 2.
Week 8: zelfde voor hoofdstuk 3.
Werkstuk: Bij de weekweetjes van week 52-2 zat een bijlage met een handleiding voor het maken van een werkstuk en een werklijst. Misschien handig om zichtbaar op te hangen? Makkelijk voor u en uw kind.
De einddatum van inleveren is in week 10.
Dat deel wat klaar is mag gestuurd worden naar wobkje.hibma@gearhig.net. Dan
ga ik het bekijken en bespreken met uw kind.
Voor de kinderen staat op een vaste
plek op het bord welk huiswerk er voor
elke week is. Zo is het voor hen duidelijker wat er verwacht wordt

Eindelijk winter!!! Volop sneeuwpret.
Gutsk op de ûnderwiispriis!!!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8

Huiswerk
De kinderen kunnen verder met hun werkstuk. De huidige
planning klopt nog niet helemaal. Volgende week krijgen
de kinderen de juiste planning mee naar huis.

‘meester’ Hans leest groep 5 t/m 8 voor.
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