NIEUWSBRIEF 7
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
7 december 2017
Sinterklaasviering:
Dinsdag 5 december kwam Sinterklaas met Piet op bezoek. Dit
jaar met trekker en ladewagen. Na een feestelijk onthaal op
het schoolplein zijn we naar binnen gegaan om verder te
feesten. De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen bezoek van
Sint en Piet in de klas. De kinderen van groep 5 t/m 8 lazen
mooie gedichten voor en pakten de prachtigste surprises uit.
Een groot compliment voor alle kinderen hiervoor! Ook deze
groepen werden even kort bezocht door Sinterklaas en zwarte
Piet. Op www.ambyld.nl meer mooie plaatjes van dit
geslaagde Sinterklaasfeest!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Even voorstellen:
Mijn naam is Claudia Punter, ik ben 16 jaar en ik woon in Gorredijk. Ik volg de
opleiding onderwijsassistent in Heerenveen. Ik zal tot 10 juli op maandag en
dinsdag stage lopen in groep 3/4 bij juf Hillie en bij juf Annet.
Ik korfbal bij LDODK en hou daarnaast ook van lezen en muziek luisteren.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Morgenmiddag gaan de kinderen van groep 5 en 6 naar de voorstelling ‘Comeback’, gespeeld
door Beumer & Drost. De voorstelling vindt plaats in de Skans te Gorredijk. IJs en weder
dienende gaan de kinderen hier op de fiets naar toe. Begeleidende ouders zijn ook welkom bij
de voorstelling.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Dankzij de inzet van duizenden enthousiaste kinderen, leerkrachten, ouders en bestellers, is er
tijdens de Kinderpostzegelactie 2017 maar liefst 9,7 miljoen euro opgehaald. Het geld dat de
kinderen ophalen met de Kinderpostzegelactie gaat naar heel veel goede projecten om
kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland te helpen. Bedankt! H
Vandaag hebben de kinderen van groep 8 op de computer mee gedaan aan het
normeringsonderzoek van de eindtoets Route 8. Dit normeringsondezoek wordt gezien als een
kennismaking met de manier van toetsen. Aan de toets is geen uitslag verbonden.
Staking 12 december 2017:
De nieuwe staking, dinsdag 12 december gaat definitief door. De eisen voor leraren uit het
basisonderwijs zijn nog niet ingewilligd. De PO-Raad en vakbonden staan achter de staking en
roepen schoolbesturen op om de staking te ondersteunen. Comprix staat volledig achter deze
actie. Dit betekent dat de school gesloten is op dinsdag 12 december. Wij hopen op jullie
begrip.
Peuteropvang:
Deze week is men druk bezig met het inrichten en klaarmaken van de peuteropvang. De muur
wordt gesausd, er worden bakken geplaatst over de verwarmingsradiatoren en
vingerbescherming op de deuren aan gebracht. Te zijner tijd zal er nog een extra deur worden
geplaatst aan de zijde van het schoolplein. Maandag 11 december gaan we om 10.00 uur de
peuters feestelijk op school verwelkomen. Na dit welkom wordt de nieuwe naam van de
peuteropvang onthuld. Na de opening is er voor genodigden gelegenheid om de nieuwe ruimte
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te bewonderen. De officiële start is woensdag 13 december. Kleurplaten voor de kleurwedstrijd
kunnen t/m morgen nog op school worden ingeleverd.
Kanjertraining:
Volgend schooljaar starten we op school met de Kanjertraining.
Doel van de kanjertraining: een kind leert positief over zichzelf en over een ander denken. Het
blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op
school en daardoor betere leerresultaten behalen. Kanjertraining geeft kinderen handvatten in
(lastige) sociale situaties. De training leert hen hoe ze zelf problemen kunnen oplossen en
kinderen worden geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag en geholpen in positief
gedrag. Voor het geven van deze training moet het gehele team worden geschoold. De
scholingsdagen zijn 5 en 12 maart (onder schooltijd) en 30 mei (na schooltijd).
Op 5 en 12 maart zijn de kinderen om die reden vrij. In verband met het minimum aantal uren
dat de kinderen naar school moeten, komt de vrije vrijdag op 15 juni te vervallen. Noteert u
a.u.b. bovengenoemde data.
Nieuwe touchscreens:
Morgen worden in het lokaal van groep 1/2, 3/4 en 5/6 nieuwe touchscreens
geplaatst. De huidige activ boards en beamers zijn te koop. Degene die
belangstelling heeft voor een activ board met beamer kan dat doorgeven op
school voor 15 december.
Weg is pech:
Iemand belangstelling bij de maanvormige tafel bij het lokaal van groep 7
en 8? Hier geldt: wie het eerst maalt, wie het eerst haalt.
Wisseling schoolmediatheekkast:
Op donderdag 14 december wordt mediatheekkast W7 omgewisseld. De
kinderen die nog in het bezit zijn van boeken uit de W7 kast, moeten deze
uiterlijk woensdag 13 december op school inleveren.
Kerstmarkt:
Woensdag 20 december organiseren we ’s ochtends kerstworkshops voor de kinderen en een
kerstmarkt van 17.00 tot 19.00 uur. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan het
nieuwe schoolplein. Meer informatie over de kerstmarkt in de nieuwsbrief van volgende week.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 14 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 8 december
Maandag 11 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Donderdag 14 december
Woensdag 20 december
Maandag 25 december
Woensdag 3 januari
Maandag 8 januari

13.00 uur theatervoorstelling “Comeback” voor groep 5 en 6
10.00 Uur opening peuteropvang
School is dicht i.v.m. landelijke onderwijsstaking
Officiële start peuteropvang
Omwisselen mediatheekkast W7
8.30 Uur kerstworkshops / 17.00 – 19.00 uur kerstmarkt
Start kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari
Juf Femke jarig
Hoofdluiscontrole

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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