Weekweetjes
Week 7 en 9

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
Ouderavond
Op maandag 4 februari was een flink aantal ouders aanwezig op de ouderavond. Voor de pauze hield mevr.
Lieneke Schuurs een lezing over “Mindset”. Om te leren
is het belangrijk te weten hoe je hierin staat, hoe jouw
mindset is. Beschik je over een een “statische mindset”
of beschik je over een “groeimindset”. Bij elk hoort een
manier van doen. Bij de tweede sta je open voor nieuwe dingen, bij de eerste houd
je je vast aan bepaalde manieren van denken. Lieneke noemt vele voorbeelden uit
de praktijk, die niet alleen gelden voor kinderen maar ook voor volwassenen. Ouders
en leerkrachten kunnen veel invloed hebben op de mindset van de kinderen. Het
gaat er met name om dat je niet alleen reageert op het resultaat, het product, maar
vooral op het proces, wat eraan vooraf ging; welke problemen kwam je tegen en hoe
heb je die opgelost. Als ouder en als leerkracht kun je dus zeker invloed hebben op
de mindset. Een mooie uitspraak van het Mindsetplatform: “Om hulp vragen kost
soms meer lef dan iets helemaal alleen doen”. Of: “De grootste fout die je kunt maken is bang zijn om fouten te maken”. Na de pauze gaf directeur Feikje Toering een
uiteenzetting over de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking met andere
OT’s en de intentieverklaring om samen met samenwerkingsverband Odyssee ( vnl. Sneek) te fuseren. Ouders
stelden zinnige vragen en spraken hun zorg uit over
werkdruk, cultuurbehoud binnen onze school, noodzaak
van aandacht voor het onderwijs zelf, enz. Deze opmerkingen worden door de MR meegenomen naar het overleg van de OMR op 27 februari. Het was een zinvolle
avond.
Afsluiting thema
Voor belangrijke informatie, z.o.z.

Week 7:
Driegesprekken.
Meenemen foto’s !!!!
Vrijdag 15 februari:
Kinderen zijn om 12 uur
vrij!
Week 8:
Voorjaarsvakantie
Woensdag 27 februari:
OMR-vergadering
Woensdag 13 maart:
Leerlingenraad
Maandag 25 februari:
Start thema “Water”.
Gevraagd:

It oanwêzige diel fan it team
Is ferrast mei in prachtich boeket fan de âlden!!!
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Afsluiting thema “Gouden Eeuw”.
Komende vrijdag sluit elke groep het thema af in de eigen groep. In groepjes worden
presentaties gegeven over een onderdeel van het thema. Elk doet dat op de wijze die het
best bij hem/ haar past. U heeft er vast over gehoord, want ze zijn erg enthousiast.
Met de hele school sluiten we af met een spel. Hiervoor is het nodig dat elke leerling twee foto’s van zichzelf
meeneemt: één baby foto en een recente foto. Deze foto’s graag meenemen in een dichte enveloppe en afgeven
bij juf Anneke!
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.
Thema Water
Na de voorjaarsvakantie gaan we van start met het thema “WATER”.
Met dit thema willen we de kinderen o.a. bewust maken van het effect van hun gedrag op het klimaat en de natuur. Rondom in Europa worden door scholieren o.a. actie gevoerd om de regering te bewegen meer aandacht voor
het klimaat te hebben. Wij koppelen dit thema aan een actie die heet “Wandelen voor water”. Elke groep krijg een
gastles en daarna gaan de leerlingen van groep 7 & 8 zes kilometer lopen met
zes liter water. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden
vaak meemaken. Leerlingen laten zich sponsoren en zo kunnen we samen
vooruitgang boeken. De jongere kinderen zullen een aangepaste afstand lopen. Deze loop vindt ieder jaar plaats rond VN Wereld Water Dag in maart.
Die van ons is op vrijdag 22 maart.

Onderbouw groep 1 t/m 3
Het thema ‘tijd’ leeft erg bij de kinderen van groep 1, 2 en 3, vooral als
we het hebben over vroeger. Daarom is de beppe van Else langs geweest
en zij vertelde mooie verhalen over toen zij een klein meisje was.
De thematafel ziet er prachtig uit, want de kinderen nemen allemaal
mooie spullen mee: kom gerust eens om het hoekje kijken!
We werken nog een week aan dit thema en dan zit het er alweer op.
Dan gaan we door naar thema ‘water’. Meer informatie volgt later.
Deze week komen alle kinderen met de ouder(s) langs voor de driegesprekken, waarbij we de rapporten en het portfolio bespreken.
De vorige keer was het al erg knap hoe de kinderen zelf meededen aan
het gesprek! Nu eerst een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst!
Blom laat het
familiewapen
zien.
Daarnaast
Else en haar
beppe.

letter van
de week:
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Middenbouw Groep 4 en 5
Vrijdag 8 februari hebben we het in groep 5 gehad over het maken van het werkstuk.
Het belangrijkste is dat de kinderen met eigen woorden leren te schrijven over wat ze te weten zijn gekomen.
Dat is best moeilijk en de één vindt het moeilijker dan de ander. Op school ziet juf dat ook. Dat is ook niet erg. Het
gaat erom dat je steeds een stukje verder komt. (“Mindset!”, het gaat om het proces).
Van een aantal kinderen/ ouders heb ik mail gekregen waarin de vorderingen van het werkstuk.
Er zijn leerlingen , die al verder zijn hoorde ik deze week. Zou u zo vriendelijk willen zijn de vorderingen van de
hoofdstukken naar mij te mailen, dan kan
ik het met uw kind bespreken en tips geven.
Adres: wobkje.hibma@gearhing.net
Huiswerkgroep 5:
Week 7: Informatie zoeken en tekst bedenken voor hoofdstuk 2.
Week 8: zelfde voor hoofdstuk 3.
De einddatum van inleveren is in week
10.
.
Schilderen als Rembrandt.
Sander in de Gouden Eeuw
Huiswerkgroep groep 4:
Week 9: de tafel van 5 leren

Bovenbouw Groep 6, 7 en 8
Huiswerk
De kinderen hebben inmiddels de goede planning voor het werkstuk binnen. Op 15 februari moet groep 6 de
voorkant, de inhoudsopgaven en het voorwoord afhebben. Voor groep 7/8 is het eigen verantwoording.
Groepsvorming
In de bovenbouw zijn we weer bezig met de groepsvorming. De afgelopen twee weken hebben ze samen gewerkt aan een wintertafereel. Hierbij moesten ze in goed overleg een groepswerk maken. Dit ging super!
Tijdens de driegesprekken zijn de kunstwerken in het groot te bewonderen.

Gemaakt door:
Marike, Hessel, Nova, Tialda, Noor en Brechtsje

Gemaakt door:
Marije, Esmee, Jesse, Ylse, Marco, Benthe en Maartje
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