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26 januari 2018
Opbrengst kerstmarkt:
De netto opbrengst van de kerstmarkt is EURO 530. Een geweldig resultaat. Allemaal heel erg
bedankt!
Staking 14 februari:
De leraren in het basisonderwijs in Friesland, Drenthe en Groningen gaan op woensdag 14 februari
opnieuw staken. Dat laat het PO-Front weten, waarin meerdere vakbonden en onderwijsorganisaties
zijn verenigd. De actievoerders eisen dat het basisonderwijs er 1,4 miljard euro bij krijgt, voor een
hoger salaris en minder werkdruk. Aanvankelijk wilden de leerkrachten in januari het werk
neerleggen, maar het PO-Front besloot onderwijsminister Slob meer tijd geven om aan de eisen
tegemoet te komen. Hoewel die gesprekken volgens het PO-Front hoopvol verlopen, hebben ze
vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Daarom volgen nu nieuwe acties. Een onverwacht
vrije dag, maar uw begrip is tijdens de eerdere stakingen groot geweest, wij hopen dat dat ook nu
weer zo is.
Schoolfotograaf:
De datum 21 februari komt te vervallen. We krijgen nu bezoek van de schoolfotograaf op woensdag
27 juni.
Nieuws uit de bibliotheek – februari:
Kinderen in groep 3 lezen nu gemiddeld AVI-niveau M3, dus: De woorden van de tekst bestaan
uit één lettergreep, maar de woorden mogen niet-klankzuiver zijn, je hoort hierbij iets anders
dan je leest zoals de woorden beer (je leest veer, maar hoort vir) of het woord mand (je leest
een d maar zegt een t). De keuze aan soorten boeken wordt steeds groter, zo zijn er:
strips

serieboekjes

waargebeurde verhalen

jongensboeken

Nieuws uit groep 1 t/m 4:
Groep 1 t/m 4 gaan naar de voorstelling “Ien dei út it knisterjende libben fan it pûdsje”, gespeeld
door Tryater. De kinderen van groep 1 en 2 gaan hier donderdag 8 maart naar toe. De voorstelling
vindt plaats op locatie It Buorskip in Beetsterzwaag. De aanvang is om 13.30 uur . De kinderen van
groep 3 en 4 gaan hier dinsdagmorgen 13 maart naar toe. De voorstelling voor deze kinderen vindt
plaats op locatie School Loevestein in Gorredijk. Nadere informatie volgt.
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Nieuws uit groep 5 en 6:
Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep 5/6 gestart met
gitaarles onder leiding van twee docenten van Ateliers Majeur.
Vandaag starten voor deze leerlingen de lessen programmeren. De
lessen worden verzorgd door studenten van het Friesland College.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Op 10 en 11 februari organiseert Eijer Producties de vierde editie van het IFKF (Iepen Frysk
Kampioenskip Freerunning) in Jubbega. In
De dag voor het IFKF, op vrijdag 9 februari, wordt het parcours beschikbaar gesteld aan
kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Gedurende anderhalf uur zullen de kinderen
op drie verschillende obstakels leren free runnen. Dit onder begeleiding van professionele free
rundocenten. We hebben groep 7 en 8 hiervoor opgegeven.
Vrijdag 23 februari gaat groep 7 en 8 naar de theatrale vertelling ‘Stormkracht’ gespeeld door
Theater Loods-b. De aanvang is om 10.45 uur. Nadere informatie volgt.
Oudergesprekken:
Op maandag 12/2, dinsdag 13/2 en donderdag 15/2 a.s. hebben we vanaf 14.45 uur en 19.00
uur voor alle ouders de rapportbespreking voor groep 1 t/m 8 gepland. Voor dit gesprek
hebben we voor elk kind 15 minuten ingepland. Maandag 29 februari geven we de kinderen
een papieren uitnodiging mee.
Leerlingenraad:
Vandaag was de tweede leerlingenraad. Punten die we besproken hebben en waar de
leerlingenraad met de kinderen van groep 1 t/m 8 over gaat spreken:
 hoe omgaan met materiaal en speelgoed van school
 (niet) stampen in waterplassen
 handdoekenautomaten in toiletten
 taalgebruik door sommige kinderen op school, vooral op het plein
 wheels ons scool (komen we nog op terug)
 rode en groene bordje tijdens buitenspelen
 gymnastieklessen (door de leerlingenraad positief ervaren)
Sponsorkliks:
Sponsor 't Ambyld gratis! Koopt u wel eens online? Via de knop van Sponsorkliks komt u uit bij
ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar van het bedrag gaat een commissie
naar 't Ambyld. U sponsort dus gratis! Op de website van school kunt dit aanklikken, maar via
play store en app store ook gemakkelijk te installeren op mobiel of tablet. Deze app is gratis
verkrijgbaar.
Estafettelezen:
Maandag 5 februari hervatten we het estafettelezen. We kunnen daarvoor nog wel hulp van
ouders gebruiken. Aanmelden a.u.b. op school.
NL Doet:
10 Maart a.s. van 08.00 tot 16.00 uur doen we mee aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland: NL Doet. Het is de bedoeling dat we deze dag de handen uit de mouwen steken en
fysiek aan de slag gaan met het schoolplein. U kunt zich voor zaterdag 10 maart 2018
aanmelden op school of via: info@ambyld.nl of telefoonnummer: 0513-463500.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 8 februari a.s.
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Agenda:
Woensdag 7 februari
Vrijdag 9 februari
Woensdag 14 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
Donderdag 8 maart
Zaterdag 10 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Vrijdag 16 maart
Woensdag 21 maart

8.30 Uur directeurenoverleg
Studiedag leerkrachten. Alle kinderen zijn deze ochtend vrij.
Rapport mee
10.15 – 11.45 Uur workshop free runnen Jubbega (groep 7 en 8).
Geen school i.v.m. staking Friesland, Groningen en Drenthe.
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
13.30 Uur voorstelling groep 1/2 in It Buorskip Beetsterzwaag.
NL Doet.
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
10.30 Uur voorstelling groep 3/4 school Loevestein Gorredijk.
8.45 Uur directeurenoverleg.
Juf Maijke en meester Roelf vieren verjaardag in groep 7/8.
Open dag
19.00 Uur schoonmaakavond

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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