NIEUWSBRIEF 6
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
23 november 2017
Vergoeding textiellabels:
De vergoeding van de inzameling over het 3e kwartaal bedraagt Euro 314,74. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Ontruimingsoefening:
Maandag 13 november hebben we een ontruimingsoefening geoefend.
Algemene ouderavond:
De stukken voor de algemene ouderavond op dinsdag 28 november zijn als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Vandaag krijgen de oudste kinderen uit het gezin een papieren versie mee
naar huis.
Tút en derút:
Samenwerken aan de veiligheid van kinderen. De straat grenzend aan het schoolplein is
geen plek om te parkeren. Tút en derút.
Bedankt:
Alle ouders die afgelopen dinsdag de school in Sinterklaassfeer hebben versierd. Het ziet er
gezellig en sfeervol uit.
Peuteropvang:
Maandag 11 december zullen we op gepaste wijze aandacht besteden aan de opening van de
peuteropvang bij ons op school. De officiële start van peuteropvang is woensdag 13 december.
Maandag 11 december gaan we de peuters feestelijk onthalen. De OR heeft een kleurwedstrijd
bedacht. Deze is voor alle kinderen van de basisschool die het leuk vinden om mee te doen.
Wij gaan hiermee het nieuwe lokaal versieren en de mooiste tekeningen krijgen een leuke
prijs. Doe je mee, lever dan je kleurplaat op school in voor 8 december.
Nieuws uit groep 1 t/m 4:
Vandaag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 mee gedaan aan de Groene Pieten Spelen in
Gorredijk. Ouders, heel hartelijk bedankt voor begeleiding en vervoer. Kijk voor foto’s op de
website www.ambyld.nl
Nieuws uit groep 5 en 6:
Helaas ging de geplande voorstelling van groep 5 en 6 niet door. Excuus voor de overlast.
Beide muziekdocenten stonden vast in de file met een wachttijd van meer dan een uur.
De voorstelling wordt verplaatst naar volgende week woensdag 29 november om 09.15 uur.
Ouders van groep 5 en 6 zijn van harte welkom!
Nieuws uit groep 7 en 8:
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen
van groep 8 maken de toets. Wij zijn ons aan het oriënteren welke toets we dit schooljaar
gaan gebruiken. Route 8 is een adaptieve toets. Dat betekent dat de vragen zich aanpassen
aan de antwoorden die de kinderen geven. Om de kinderen van groep 8 kennis te laten maken
met Route 8, hebben we ons aangemeld voor het normeringsonderzoek. Er komt geen
verwijzing uit deze normeringstoets, het gaat puur om kennismaken. Op donderdag 7
december gaan de kinderen deze toets maken, Juf Maijke zal groep 8 bij deze toets
begeleiden. Meester Roelf geeft die ochtend les aan groep 7.
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Staking wel of niet:
Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties #PO CODE
ROOD door. De actiegroep 'PO in actie' wacht de behandeling van de onderwijsbegroting in de
Tweede Kamer af. Blijft resultaat uit, dan dient u rekening te houden met een landelijke
stakingsdag op dinsdag 12 december a.s.
Schoolfruit (reminder):
Vanaf week 46 (13 t/m 17 november) t/m week 16 (16 t/m 20 april) doet school mee aan het
project schoolfruit. De kinderen hoeven op woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee te
nemen naar school. Door mee te doen aan dit project, dragen we als school bij aan de gezondheid
van onze leerlingen.
Sinterklaas:
Wij hebben gehoord dat Sint en Piet op dinsdag 5 december op bezoek komen op
school. We verwachten de kinderen deze dag de normale tijd op school. Om 9.15
uur verwelkomen we Sint en Piet op het schoolplein. Ouders zijn hierbij van
harte welkom.
Vervolgens gaan de leerkrachten met de kinderen naar binnen, waar het feest
verder gaat. Van 9.30 tot 10.00 brengen Sint en Piet een bezoek aan groep 1/2.
Na de pauze gaan ze van 10.40 tot 11.10 uur op bezoek in groep 3 en 4 en
vervolgens brengen ze een kort bezoek aan groep 5/6 en 7/8.
Surprisetentoonstelling:
De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten hun surprise op maandag 4 december meenemen! Zet
de naam van wie de surprise is op de onderkant van de surprise, zodat het tot het laatste moment
een verrassing blijft van wie welke surprise is. Op maandag 4 december tussen 14.30 uur en 15.00
uur is iedereen welkom de surprises van de kinderen te bewonderen.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 7 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Dinsdag 28 november
Woensdag 29 november
Maandag 4 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Vrijdag 8 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 20 december
Maandag 25 december

13.30 uur sprookje “Het lelijke eendje” voor groep 5/6
Juf Hillie jarig
20.00 Uur algemene ouderavond
09.15 Uur slagwerk voorstelling voor ouders van groep 5 en 6
14.30 Tot 15.00 uur surprisetentoonstelling groep 5 t/m 8.
Sinterklaasviering
08.45 Uur directeurenoverleg
Uiterste inleverdatum kleurwedstrijd peuteropvang
13.00 uur theatervoorstelling “Come Back” voor groep 5 en 6
Mogelijk landelijke stakingsdag primair onderwijs
Kerstviering
Start kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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