NIEUWSBRIEF 3
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6 oktober 2017
Kinderboekenweek:
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek met als thema gruwelijk eng geopend.
Veel kinderen waren prachtig verkleed op school gekomen als heksen, tovenaars en andere
griezels. In de gemeenschapsruimte zongen we met z’n allen het heksenlied terwijl de meisjes
van groep 7 en 8 rondom een kookpan dansten. Tijdens de Kinderboekenweek gaan de kinderen
van groep 5 t/m 8 meedoen aan het voorleeskampioenschap. De 3 beste lezers uit groep 5 en
6 en groep 7 en 8 gaan in de finale op vrijdag 13 oktober uitmaken wie zich voorleeskampioen
mag noemen van ’t Ambyld. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 organiseren we een
tekenwedstrijd. Wie maakt de griezeligste tekening? De uitslag van deze tekenwedstrijd maken
we vrijdag 13 oktober ook bekend. Vrijdag 20 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met
een optreden van alle groepen.
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.
Staking 5 oktober:
Gisteren staakte het primair onderwijs in Nederland. Wij zijn naar de stakingsmanifestatie op de
Drafbaan in Groningen geweest. Deze bijeenkomst duurde van 10.00 tot 11.30 uur. We willen u
bedanken voor uw begrip en steun.
Aanpassen schooltijd:
Tijdens het MR overleg van woensdag j.l. hebben we gesproken over werkdruk. Om
daadwerkelijk werkdruk aan te pakken door bijvoorbeeld leerkrachten meer tijd te geven om
het programma van de dag goed voor te bereiden en de lopende zaken van de dag door te
spreken, gaan we voor groep 1 t/m 8 na de herfstvakantie in plaats van 08.15 uur om 08.25
uur de eerste bel luiden. Vanaf dat moment zijn de deuren open en zijn kinderen en ouders
welkom. Vanaf 08.15 uur is er (zoals nu ook gebruikelijk) pleinwacht op school.
Ouderhulplijst:
We hebben al veel lijsten binnen, daar zijn we blij mee. Hebt u de lijst nog niet ingeleverd, dit
kan alsnog. Alvast hartelijk dank!
Groepsavonden:
Vorige week organiseerden we onze groepsavonden. Fijn dat zoveel ouders deze avonden
hebben bezocht.
Website:
Onze website www.ambyld.nl heeft een update gehad en is in een modern jasje gestoken!
Bedankt:
Voor hulp, begeleiding en vervoer van Groene Spelen, schoolkorfbal. Ook hadden we een goede
opkomst tijdens de schoonmaakavond.
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Nieuwe schoolplein:
Tot en met 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.
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
05130572675.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Uitleg leesniveaus
Om te weten welke boekjes kinderen kunnen lezen, is het AVI-systeem handig. Maar hoe
werkt dit precies en wat betekenen de letters? Een korte uitleg:
Hieronder staat de eerste vier leesniveaus. Dit zou een kind ongeveer moeten kunnen lezen in
de bijbehorende groep en periode van het jaar:
Starten met lezen – (S): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep. Er zijn alleen
woorden gebruikt die klankzuiver zijn, je hoort dus wat je leest, zoals de woorden: roos en vis.
Midden groep 3 – (M3): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep, maar de
woorden mogen nu ook niet-klankzuiver zijn, je hoort hierbij iets anders dan je leest zoals de
woorden beer (je leest beer, maar hoort bir) of het woord mond (je leest een d maar zegt een
t).
Eind groep 3 – (E3): De woorden van de tekst zijn één- en tweelettergrepig. Nu kan hij het
snoep-je pak-ken.
Midden groep 4 – (M4): De woorden van de tekst bestaan vooral uit een- en
tweelettergrepig woorden. Daarnaast worden er ook woorden met drie lettergrepen
geïntroduceerd. Het on-diep-e bad is om in te spe-len.
Hierna vind je de boeken bij de A-leesboeken (boeken voor kinderen van ongeveer 6 tot 9
jaar).
Nieuws uit groep 5 en 6:
Jasper en Laura (5), Fardou en Ryan (6) zijn gekozen in de leerlingenraad.
Even voorstellen:
Wie weet heeft u mij al eens zien rondlopen in de school of op het schoolplein, mijn naam is
Jasper Bos, 22 jaar en woonachtig in Gorredijk. Ik volg de opleiding tot ‘leerkracht
basisonderwijs’, beter bekend als de PABO, in Leeuwarden. En op de maandag en dinsdag loop
ik hiervoor stage op ‘t Ambyld! Dit doe ik in groep 5&6 en dus bij Karin, sommige ouders
zullen mij misschien nog kennen van mijn stageperiodes als Onderwijsassistent in Terwispel.
Komend staat voor mij in het teken van het zogenoemde ‘startbekwaam’ worden. Dit betekent
dat ik dit eerste half jaar bezig ben met onderzoek doen naar verschillende dingen in de
praktijk, maar ook naar bijvoorbeeld leerproblemen. Als dit allemaal voldoende wordt afgerond
kan ik in februari starten met de LiO stage. Dit staat voor ‘Leraar in Opleiding’ en kan gezien
worden als de eindstage van de opleiding.
Naast studeren ben ik als sporter actief bij korfbalvereniging
LDODK en heb ik nog hobby’s als fotografie en gitaar spelen!
Voor vragen of een praatje kunt u me altijd even aan de mouw
trekken op maandag of dinsdag, ik kijk in elk geval uit naar een
leuk en leerzaam jaar op OBS ‘t Ambyld!
Jasper Bos
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Nieuws uit groep 7 en 8:
Chimène en Wessel uit groep 7 en Lieke en Sven uit groep 8 zijn gekozen in de leerlingenraad.
Maandag 9 oktober is de eerste leerlingenraad gepland.
Woensdag 11 oktober start het schoolschaatsen van groep 7 en 8.
Dinsdag 10 oktober heeft groep 7 en 8 een aardrijkskundetoets van het eerste blok.
Vrijdag 13 oktober gaat groep 7/8 naar BHS voor Technics 4U.
Oudervertelgesprek:
In week 41, de week van 9 t/m 12 oktober nodigen we u uit voor het oudervertelgesprek.
Het schema met daarop het tijdstip waarop u wordt uitgenodigd is als bijlage toegevoegd.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 19 oktober a.s.
Agenda:
Maandag 9 oktober
Maandag 9 t/m donderDag 12 oktober
Woensdag 11 oktober
Vrijdag 13 oktober
Dinsdag 17 oktober
Woensdag 18 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober

13.00 Uur leerlingenraad
Oudervertelgesprek vanaf 14.45 (13.00 uur op woensdag) en
19.00 uur.
8.45 Uur directeurenoverleg
10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8.
10.30 Uur finale voorleeswedstrijd en bekendmaken prijswinnaar
tekenwedstrijd groep 1 t/m 4.
19.30 Uur pleincommissie.
10.00 Uur schoolschaatsen groep 7 en 8.
10.30 Uur weeksluiting Kinderboekenweek.
Herfstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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