NIEUWSBRIEF 10
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
11 januari 2018
Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 4e kwartaal bedraagt Euro 312,33. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Hoofdluis:
Net na de kerstvakantie is er weer een luizencontrole uitgevoerd. Blijft u a.u.b. uw eigen
kind(eren) controleren en vooral kammen. Op de website www.kriebelbeestjes.nl meer info en
behandeltips.
Reiskosten:
Het komt regelmatig voor dat ouders ons behulpzaam zijn bij het vervoer van kinderen naar en
van schoolse activiteiten. Wanneer u kinderen vervoert voor schoolse activiteiten, kunt u gebruik
maken van het declaratieformulier reiskosten. Het formulier met info is te downloaden op de
website van school www.ambyld.nl onder ouders.
Toetsweken:
In de komende twee weken, van maandag 15 t/m vrijdag 26 januari nemen we in de groepen
2 t/m 8 de Cito-toetsen af. De resultaten gebruiken we om te checken of er bij leerlingen
hiaten zijn, waar we het tweede halfjaar extra aandacht aan moeten schenken en uiteraard
voor de rapporten van de kinderen. Uiteraard willen wij dan graag dat kinderen fit en
uitgeslapen zijn, zodat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Wellicht kunt u daar aan
bijdragen.
Rapporten:
Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. Verzoek om dat alsnog te doen.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Reminder: Luca Minkes uit groep 3 is allergisch voor pinda’s en producten waarin pinda’s zijn
verwerkt. We vragen u vriendelijk namens de familie hiermee rekening te houden door Luca met
deze producten niet in aanraking te laten komen. Erwin van der Ley heeft Diabetes type 1. Voor
eventuele traktaties vragen we de ouders uit groep 3 en 4 vooraf contact op te nemen met de
familie Van der Ley.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Onder leiding van docenten van Ateliers Majeurs krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 vanaf
woensdag 24 januari gitaarles aangeboden.
Reminder: Kirsten van der Ley heeft Diabetes type 1. Voor eventuele traktaties vragen we de
ouders uit groep 5 en 6 vooraf contact op te nemen met de familie Van der Ley.
Anna en Silke Berga hebben spontaan met een lege flessen actie geld ingezameld voor het
schoolplein. Wat mooi meiden, dank jullie wel!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Deze week hebben de kinderen van groep 7 en 8 de samenvatting en topo van hoofdstuk 3
mee naar huis gekregen. De toets is dinsdag 23 januari. Succes!
We kiezen dit schooljaar als eindtoets voor groep 8 voor ROUTE 8. In november heeft groep 8
al kennis gemaakt met deze toets door middel van een normeringsonderzoek. De kinderen van
groep 8 gaan deze toets maken medio april. Nadere informatie volgt te zijner tijd.
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Gymnastiek:
In verband met een condoleance is er a.s. maandag geen gymnastiek van GV. UDA voor de
groepen van 14.30 uur t/m 19.00 uur.
Nieuws uit de bibliotheek:
Deze maand vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen staat het
voorlezen aan jonge kinderen centraal.
Elk jaar wordt uit een Prentenboeken Top Tien een Prentenboek van het Jaar gekozen. Het
Prentenboek van dit jaar is “Ssst! De tijger slaapt” geschreven en geïllustreerd door van Britta
Teckentrup. Het prentenboek gaat over een tijger die slaapt. Alle dieren willen erlangs, maar
de tijger ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze dat oplossen? Gelukkig heeft kikker een goed
idee: alle dieren zweven een voor een met een ballon over de tijger heen. Daarbij kunnen ze
wel wat hulp gebruiken…
Voorleestips:
1. Voorlezen is leuk, leerzaam en gezellig
2. Maak van voorlezen een dagelijks ritueel
3. Hetzelfde boek nog een keer? Herhaling is goed
4. Voorlezen prikkelt de fantasie
5. Liedjes zingen en rijmspelletjes doen is ook 'voorlezen'
6. Neem de tijd om samen te genieten van een verhaal
7. Laat je kind reageren op het verhaal
Estafettelezen:
In verband met de CITO toetsweek stoppen we met ingang van volgende week maandag 15
januari voor een periode van 3 weken met estafettelezen. Maandag 5 februari hervatten we het
estafettelezen. We kunnen daarvoor nog wel hulp van ouders gebruiken. Aanmelden a.u.b. op
school.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 24 januari a.s.
Agenda:
Maandag 15 januari
Woensdag 17 januari
Dinsdag 23 januari
Maandag 15 januari
Woensdag 17 januari
Dinsdag 23 januari
Woensdag 7 februari
Vrijdag 9 februari
Maandag 12 t/m
donderdag 15 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m
vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Maandag 12 maart

Start toetsweek CITO
Geen gymnastiek GV. UDA groepen van 14.30 t/m 19.00 uur.
8.30 Uur directeurenoverleg
13.00 Uur MR vergadering
20.00 Uur OR en team
Start toetsweek CITO voor groep 2 t/m 8.
8.30 Uur directeurenoverleg
13.00 Uur MR vergadering
20.00 Uur OR en team
8.30 Uur directeurenoverleg
Studiedag leerkrachten. Alle kinderen zijn deze ochtend vrij.
Rapport mee
Rapportgesprekken
10.45 Uur voorstelling groep 7/8 Stormkracht door theater
Loods-b in school Loevestein.
Voorjaarsvakantie
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
Geen school i.v.m. Personeelsdag Comprix
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
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