Weekweetjes
Week 51—2

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
Kerstdiner
Op de eerste maandag stonden er al ouders in de rij om een gerecht te kiezen om te
maken voor het kerstdiner voor de kinderen. Geweldig dat iedereen zo meewerkt!
Belangrijke info:
De avond start op 18.00 uur en de afsluiting verwachten we om 19.45 uur.
De gerechten kunnen vanaf 17.50 uur in school gebracht worden. De ouders zullen
weer huiswaarts moeten gaan, want het is de bedoeling dat alleen de kinderen aan de
kerstdis zitten. Overbodig om te vermelden dat we elkaar graag in een feestelijke kerst
-outfit zien.
Rond 19.45 uur willen graag samen met de ouders de avond afsluiten.
Let op! Willen alle kinderen een bord en bestek meenemen ( met de naam erop)
Grote opruiming.
Voor wie het nog niet heeft gezien: aan ons “oranje lokaal “ wordt hard gewerkt.
Veel oud meubilair, dat bij ons was opgeslagen heeft en andere bestemming
gevonden. De ruimte die daardoor is ontstaan kunnen we heel goed gebruiken.
Het kerstdiner zal in deze ruimte plaatsvinden.
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.

19 december:
Kerstdiner op school. Info volgt
20 december:
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Week 50 : spreekuur
20 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie
6 januari:
Leerlingen hele dag vrij, teams
Gearhing hebben werkdag.
De volledige jaaragenda
is te vinden op onze website!

Gevraagd:

Ook poes wil graag naar binnen!
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Onze consulent van de bibliotheek,
Marije Hoogland kwam weer een
aantal leuke boeken presenteren in
de verschillende bouwen. We mogen
deze boeken ook een tijdje op school
hebben om te lezen.

De jonges kinne der wat fan!

Stimme op
“Nim mij mei dij mei” foar de top 100?
Ja, graach!!!

Onderbouw groep 1 t/m 3
Na de drukte die Sint en Piet met zich mee brengen, nu de tijd voor Kerst: sfeervol en overal lichtjes
(bedankt, dames van de AC voor het versieren van onze school!). Wat ziet het er gezellig uit.
Fansels binne de bern fan groep 1, 2 en 3 drok oan it wurk oer Kryst:: it bekinde Krystferhaal wurdt
foarlêzen, mar ek oare moaie ferhalen. Der binne al prachtige wurkjes makke mei de begrippen fan lang
nei koart, moaie krystballen mei foarbereidende skriuwoefeningen, passe en mjitte mei Figura (op twa
niveaus: figuren lizze én mei in getal —> mei safolle blokjes moat de krystbal makke wurde), fleurige
sels betocht krystballen op it ferveboerd en fansels hiele ferhalen útspylje yn de ‘huishoek’…
Lennert en Esmee binne beide 4 jier wurden en sy meie no alle dagen nei skoalle, dat giet hiel goed!
Freedtemiddei hawwe de bern fan groep 3 oant en mei 8 oan it Krystknutseljen west, de resultaten
kinne jimme oare wike tongersdeitejûn sjen want wy fersiere it ‘oranje lokaal’ dermei.
De kinderen van groep 3 zijn goed bezig, ieder op zijn/haar eigen niveau. Het zelfstandig werken gaat
steeds beter, de Weektaak helpt daarbij. Fijn is dat ze elkaar zo goed helpen: uit zichzelf geven ze elkaar
een dictee of worden moeilijke rekensommen nog eens uitgelegd. Gelukkig is er zo nu en dan tijd om
lekker te spelen, kijk maar naar de foto’s: de Kerst(b)engels van groep 1—3 …
Lennert, Ylonka en Jurre

Nynke, Else en Sanne

Esmee met de Figura

letter van
de week:

b
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Middenbouw Groep 4 en 5
Huiswerk
groep 5:
Leren: de tafels van 7,8,9.
De leerlingen weten zelf welke tafels ze nog niet goed
kennen. Op woensdag gaan we de tafels toetsen!
Tenten, zoals die door de jagers in de oertijd werden
gemaakt.
De boeren ontdekten hoe potten van klei gemaakt konden worden. Groep 4/5 kan het nu ook!

Acrobatiek in de gymles! Super meiden!

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
Groep 7 heeft een briefje mee naar huis gekregen over procenten en breuken. Wanneer de kinderen dit uit hun hoofd
kunnen wordt het met de toets van maandag/dinsdag een
stukje makkelijker.

Alle kinderen hadden ontzettend
hun best gedaan op de surprises
en gedichten. Super!

De kinderen van groep 6 kunnen
inmiddels de pannenkoeken eerlijk
verdelen en de breuken er bij
benoemen. Ook al eten ze de
pannenkoeken het liefst allemaal
zelf op 
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