NIEUWSBRIEF 12
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
8 februari 2018
Nieuws uit groep 1 en 2:
In groep 1 en 2 is krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een ontsteking van de huid
veroorzaakt door een bacterie. Als bijlage bij deze nieuwsbrief een folder met informatie over deze
infectieziekte.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Morgen, 9 februari gaan de kinderen van groep 7 en 8
gedurende anderhalf uur op drie verschillende obstakels leren
free runnen. Dit onder begeleiding van professionele free
rundocenten. Wij gaan daar op de fiets naar toe, dus morgen
allemaal je fiets mee jongens en meisjes!
Oudergesprekken:
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. Het schema hiervoor
hebt u ontvangen en staat ook op de website www.ambyld.nl
Cito toetsen:
De afgelopen 3 weken hebben we bij de kinderen van groep 2 t/m 8 de Cito LOVS toetsen
weer afgenomen. Twee keer per jaar in januari/februari en mei/juni
worden deze toetsen afgenomen. Aan de hand van het aantal goede
antwoorden, komt er een vaardigheidsscore uit. Zo kunnen wij als
leerkrachten zien op welk niveau uw kind presteert in vergelijking met de
‘gemiddelde” Nederlandse leerling. De vaardigheidsscores gebruiken we
ook om de vooruitgang te meten. Dit is van groot belang. Het is
vanzelfsprekend de bedoeling dat de leerlingen steeds op hun niveau
stappen vooruit maken. Wij spreken dan van groei, de vaardigheidsscore
gaat in punten vooruit. Bij het rapport dat de kinderen van groep 3 t/m 8
morgen mee krijgen naar huis, hebben we ook minigrafiekjes toegevoegd
van de Citoscores. U kunt daar aan zien of en hoeveel uw kind gegroeid is
in vaardigheidsscore.
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. We gaan aan de slag met slopen, verwijderen of
(ver)plaatsen van bestaande toestellen, ondergrond bouw klaar maken door grond af en aan te
voeren, struiken verwijderen. U kunt zich voor zaterdag 10 maart 2018 aanmelden op school
of via: info@ambyld.nl of telefoonnummer: 0513-463500. Opgave kan ook via de site
www.nldoet.nl
Voor de schaatsliefhebber:
Woensdag 14 februari van 17.45 – 18.45 uur wordt in Thialf een proeftraining georganiseerd.
Aan het geheel zijn geen kosten verbonden, indien je mee wilt doen stuur dan een email naar
schaatsschool@thialf.nl. Zie informatie in de bijlage.
Terwispel got talent:
Zaterdag 10 maart is de Terwispel got talent avond voor alle kinderen van groep 3 tot en met
klas 2 van het voortgezet onderwijs. Opgave voor 23 februari kan bij je juf of meester of via
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xlpikehokje@gmail.com. Vandaag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 daarover informatie
mee naar huis.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 22 februari a.s.
Agenda:
Vrijdag 9 februari
Woensdag 14 februari
Maandag 12 t/m
donderdag 15 februari
Dinsdag 20 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
Zaterdag 17 maart
Woensdag 21 maart
Vrijdag 23 maart
Vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april

Rapport mee groep 3 t/m 8
10.15 – 11.45 Uur workshop free runnen Jubbega (groep 7 en 8).
Geen school i.v.m. staking Friesland, Groningen en Drenthe
17.45 -18.45 Uur proeftraining schaatsen in Thialf.
Oudergesprekken
19.30 Uur pleincommisssie.
10.45 Uur voorstelling groep 7/8 Stormkracht door theater
Loods-b in school Loevestein.
Voorjaarsvakantie
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
Schoolkorfbaltoernooi groep 3/4
Geen school i.v.m. Personeelsdag Comprix
13.30 Uur voorstelling groep 1/2 in It Buorskip Beetsterzwaag.
08.00 – 16.00 Uur NL Doet.
Terwispel got talent
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
Schoolkorfbaltoernooi groep 5/6
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.
Juf Maijke jarig
Open dag
19.00 Uur schoonmaakavond
Oud ijzerbak
Paasvakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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