NIEUWSBRIEF 2
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
21 september 2017
Nieuwe schoolplein:
Sponsorloop:
De opbrengst van de sponsorloop van 16 juni j.l. heeft een totaalbedrag van EURO 3949,opgebracht. Wat een geweldig resultaat! Bedankt jongens en meisjes en u als gulle sponsors.
Oud ijzer:
Van vrijdag 22 september tot vrijdag 6 oktober staat er weer een oud ijzercontainer op de
parkeerplaats van Ús Doarpshûs. Schoon ijzer levert het meeste geld op. Lever a.u.b. geen
koelkasten, vriezers en autobanden e.d. in.
Wij hopen dat veel inwoners van Terwispel en omstreken hun oud ijzer daarin kwijt willen, zodat
we een flinke financiële bijdrage kunnen bijschrijven op de rekening van het nieuwe schoolplein.
Flessenactie:
Van 18 september t/m 13 oktober kunt u uw lege flessen inleveren bij het entreehokje bij het
sportveld. U kunt ook uw statiegeld bon in de daarvoor bestemde bus in de hal van school doen.
Schoolpleincoördinator:
We zijn nog op zoek naar een schoolplein coördinator. We zoeken iemand met passie voor
organiseren. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Udo Dijkstra, telefoon
0513-572675.
Alle opbrengsten worden gebruikt voor het nieuwe schoolplein.
Nieuwe website:
Op dit moment zijn we druk bezig met het inrichten en vullen van onze nieuwe website. In de
loop van volgende week is deze online.
Staking 5 oktober 2017:
U heeft het vast wel vanuit de media vernomen. Donderdag 5 oktober a.s. zal er
een landelijke staking zijn van onderwijzend personeel in het basisonderwijs.
Deze actie is een vervolg op de actie van 27 juni j.l. Het basisonderwijs staakt
voor kleinere klassen, meer handen in de klas, een eerlijk salaris voor
leerkrachten in het basisonderwijs. Ons bestuur ondersteunt deze actie van harte!
Om ook als school deze actie te ondersteunen is de school 5 oktober a.s. de
gehele dag gesloten. De kinderen hebben die dag een dag vrij. Wij hopen dat
politiek Den Haag gehoor geeft aan de wensen vanuit het PO (primair onderwijs)
voor betere werkomstandigheden, eerlijke salariëring kortom, beter onderwijs
voor onze kinderen. Wij hopen op uw begrip
Nieuws uit groep 3 en 4:
In tegenstelling tot de vermelding op de vorige nieuwsbrief, hierbij de gewijzigde gymtijden
van groep 3 & 4:
 dinsdag:
09.15 - 10.00 uur
 donderdag: 13.30 - 14.15 uur
Wilt u er voor zorgen dat de gymkleding op genoemde dagen op school is en wilt u ook nog
even controleren of de gymschoenen nog passen? Alvast bedankt!
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Groepsavonden (nog even ter herinnering):
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 houden weer de groepsavonden voor de ouders/verzorgers.
Op deze avonden wordt verteld hoe en met welke materialen we met de kinderen werken. We
nodigen alle ouders uit om daarbij aanwezig te zijn en hopen en rekenen op uw aanwezigheid.
De planning is als volgt:
Maandag 25 september om 19.00 uur groep 1 en 2 en om 20.00 uur groep 7 en 8. Donderdag
28 september om 19.00 uur groep 3 en 4 en om 20.00 uur groep 5 en 6.
Textielinzameling:
Deze week hebben de kinderen van groep 8 de textiel labels rondgebracht bij alle adressen
binnen de bebouwde kom van Terwispel. Op maandag 25 september zal Omrin de gevulde
zakken komen ophalen.
Schoonmaakavond:
Vanavond houden we op school onze grote schoonmaak.
Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ beginnen we deze avond om 19.00 uur.
We rekenen op één afgevaardigde per gezin, waarvan de achternaam begint met de letters A
t/m K. Wilt u wat handige hulpjes zoals een emmer, doek en stofzuiger meenemen? Bent u
deze avond verhinderd, geef het even door aan school. Misschien bent u in de gelegenheid om
thuis materiaal van school schoon te maken.
Oudervertelgesprek:
In week 41, de week van 9 t/m 12 oktober nodigen we u uit voor het oudervertelgesprek.
Iedereen vindt de samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten belangrijk. Met uw
informatie over uw kind hopen wij als leerkrachten ons voordeel te doen. Morgen krijgen de
kinderen daarvan de papieren versie mee naar huis. Aanmelden kan ook via info@ambyld.nl
Data:
Op de nieuwsbrieven en onze website zullen steeds de meest actuele data worden vermeld.
Kinderboekenweek:
Woensdag 4 oktober openen we de Kinderboekenweek met het thema griezelen. De kinderen
mogen deze ochtend ‘griezelig’ verkleed op school komen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4
organiseren we een tekenwedstrijd en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een voorleeswedstrijd.
Vrijdag 13 oktober organiseren we de finale van de voorleeswedstrijd in het speellokaal en zal ook
de uitslag van de voorleeswedstrijd worden bekend gemaakt. Vrijdag 20 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met een optreden van elke groep.
Gratis boeken:
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag het lezen stimuleren.
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel koopt, levert u
de kassabon in op school. De school verzamelt alle kassabonnen van 4 t/m 15 oktober. School
mag dan t/m 16 december voor 20% van het totaalbedrag kinderleesboeken uitzoeken in een
Bruna winkel.
Ouderhulplijst:
We vragen u de ouderhulplijst (zie ook bijlage) uiterlijk vrijdag 29 september op school in te
leveren. Met uw opgave kunnen we gericht ouders benaderen voor diverse schoolactiviteiten. De
kinderen krijgen morgen een papieren versie mee naar huis.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 5 oktober a.s.
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Agenda:
Maandag 18 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 22 september
Maandag 25 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Donderdag 28 september
Dinsdag 3 oktober
Woensdag 4 oktober
Maandag 9 t/m donderDag 12 oktober
Woensdag 11 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober

Flessenactie t/m 13 oktober.
Eindcontrole fietsen
19.00 Uur schoonmaakavond A t/m K.
Oud ijzerbak t/m donderdag 5 oktober
Omrin haalt de kledingzakken op.
19.00 Uur groepsavond groep 1 en 2.
20.00 Uur groepsavond groep 7 en 8.
08.45 Uur start Comprix College voor de kinderen van groep 7
en 8
08.45 Uur start Comprix College voor de kinderen van groep 5, 6
en 7
Start Kinderpostzegelactie.
19.00 Uur informatieavond groep 3 en 4.
20.00 Uur informatieavond groep 5 en 6.
20.00 Uur vergadering Oudervereniging
Ouderavond Comprix College
Start Kinderboekenweek t/m vrijdag 13 oktober
13.00 MR vergadering
Schoolkorfbaltoernooi
Oudervertelgesprek vanaf 14.45 en 19.00 uur.
8.45 Uur directeurenoverleg
Herfstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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