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Geslaagde kerstworkshops en kerstmarkt:
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerstmarkt. De hele woensdagochtend zijn de
leerlingen met hulp van een groot aantal moeders bezig geweest met de voorbereidingen. Het
resultaat was een gezellige en sfeervolle kerstmarkt waar de zelfgemaakte kerstartikelen werden
verkocht. Er kon worden gegeten en gedronken en genoten van optredens van het kerstkoor.
Andere activiteiten waren aantal kerstballen raden, op de foto met de kerstman en spijkerslaan.
Kerstcommissie en alle ouders die helpen geholpen deze dag, heel hartelijk dank! De definitieve
netto opbrengst is tussen de Euro 500 en 600! Als het definitieve bedrag bekend is, maken we
dat bekend. Het geld komt ten goede aan ons schoolplein.

Nieuwe leerlingen:
We verwelkomen Isaac Talens (groep 1), Tim Talens (groep 3), Djurre Willemsen (groep 1),
Jurryt Hof (groep 1) en Elize Jonker (groep 1) bij ons op school. Van harte welkom! We wensen
jullie een fijne en een plezierige schooltijd toe!
Kleurwedstrijd:
Voor de opening van de peuteropvang was een kleurwedstrijd georganiseerd. De uitslag is
bekend. De prijswinnaars zijn: Colinda Hagenbeek uit groep 7/8, Charlotte van der Ley uit groep
6, Brecht Ponne uit groep 2 en Fenna de Boer van de peuters. Allemaal van harte gefeliciteerd!
Asbest:
Tijdens routinecontroles is gebleken dat er op school onder de vloer (dus op een voor de
kinderen onbereikbare en daarmee ongevaarlijke plek asbest is aangetroffen). Na overleg
met de gemeente is besloten de buis te saneren. Om overlast te voor de kinderen te beperken,
vindt dat plaats tijdens de kerstvakantie.
Nieuws uit groep 3 en 4:
De beloofde activeringscodes voor Ambrasoft laten nog even op zich wachten. Het
computerprogramma is voorlopig helaas niet bruikbaar. Zodra we er op school weer mee aan de
slag kunnen, vragen we opnieuw de codes aan voor thuisgebruik.
Er missen nog een aantal boeken van het Zomerlezen (groep 4 en 5). De ontbrekende titels
zijn: ‘Waar is Sjakie?’ van Lorna Minkman, ‘Een miniheks in het weerwolvenbos’ van Paul van
Loon, ‘Reis door de tijd 6’van Geronimo Stilton, ‘Fantasia X’ van Geronimo Stilton en ‘Bambi’ van
Disney. Wie deze boeken nog thuis heeft, graag zo snel mogelijk inleveren op school.

O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

Boekenuitleen:
Op maandag kunnen de kinderen altijd boeken lenen uit de schoolmediatheek.
Na de kerstvakantie lenen de kinderen maximaal 2 boeken per keer voor een periode van maximaal
3 weken.
Hoofdluiscontrole:
Maandag 8 januari worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Na elke vakantie (zomer- herfst,
kerst, voorjaars- en meivakantie) houden we een hoofdluiscontrole. Graag uw kind (-eren) voor een
controle met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
De Kleine Prins (reminder):
Een film voor jong en oud vanaf 9 tot 99 jaar!
Waar: filmhûs "De Gordyk"
Datum: zaterdag 30 december a.s.
Aanvang: 16.00 uur. Zaal open 15.45 uur
Speciale prijs: Euro 3
Oliebollenloop (reminder):
Inmiddels hebben zich 120 kinderen ingeschreven. Inschrijven kan nog t/m 26 december op
www.oliebollenloop.nl. Alle informatie staat in bijgevoegde flyer.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 11 januari a.s.
Agenda:
Vrijdag 22 december
Woensdag 3 januari
Maandag 8 januari
Maandag 15 januari
Woensdag 17 januari
Dinsdag 23 januari

Start kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari
Juf Femke jarig
Hoofdluiscontrole
Start toetsweek CITO
8.30 Uur directeurenoverleg
13.00 Uur MR vergadering
20.00 Uur OR en team

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

OR, MR en
personeel
wenst iedereen
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