NIEUWSBRIEF 1
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
7 september 2017
Een nieuw schooljaar is begonnen:
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne vakantie. Deze week zijn we allemaal het
nieuwe schooljaar begonnen met 79 leerlingen. Allemaal heel veel succes en een plezierig
schooljaar gewenst!
Even voorstellen:
Mijn naam is Roelf Grasmeijer, ik ben 53 jaar, getrouwd met Christien en vader van
dochter Lisanne, 24 jaar en Nick 20 jaar. Geboren en getogen en nog steeds
woonachtig in Wolvega. Mijn hobby’s zijn sporten en muziek. Jarenlang gevoetbald
bij FC Wolvega en leider geweest van het team waarin mijn zoon speelde.
Daarnaast is fietsen een grote hobby van me (spinning, mountainbike en
wielrennen). Het kan zijn dat u me op de fiets tegenkomt op weg van huis naar
school of op weg van school naar huis. Vind het fijn om muziek te luisteren en
maak actief muziek met 4 muziekvrienden, waarbij het plezier voorop staat. Per 1
augustus ben ik hier als op opvolger van Willem als directeur benoemd op ’t
Ambyld in Terwispel. De periode daarvoor ben ik 15 jaar als groepsleerkracht en 2
jaar als directeur werkzaam geweest op De Striepe in Oldeholtpade. Ik heb 7 jaar gewerkt als
directeur op De Klaeter in De Hoeve en 7 jaar op de Mr. K.J. Dijkstraschool in Elsloo.
Ik wil graag op ’t Ambyld een positieve bijdrage leveren aan goed onderwijs voor alle kinderen.
Natuurlijk met het team, maar ook zeker in overleg en samenwerking met u als ouders.
Ik hoop snel alle kinderen en u als ouders/verzorgers te leren kennen. Mijn deur staat (bijna altijd)
open.
Hoofdluiscontrole:
Afgelopen maandag zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Na elke vakantie (zomer- herfst,
kerst, voorjaars- en meivakantie) houden we een hoofdluiscontrole. Een vriendelijk verzoek om uw
kind (-eren) voor een controle met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
Omdat hoofdluis een verantwoordelijkheid van ons allen is, is het belangrijk om zelf regelmatig een
oogje in het zeil te houden bij uw eigen kind (-eren).
Gouden Weken:
De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om interactie tussen
leerlingen en leerkrachten en om een goede sfeer in te groep te creëren. Het accent ligt op
groepsvormende activiteiten, regels, afspraken, de manier van werken en oudercontact.
Pauzehap en lunch:
U als ouder weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard een
gezonde pauzehap en een gezonde lunch. Als team zijn wij van mening u niet op te willen leggen
wat wel of niet mag. We vragen u uw kind geen snoep of chocolade als pauzehap en/of lunch mee
te geven. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een verantwoordelijke pauzehap en
lunch mee te geven naar school.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Desiet Kesete Shimendi, Djemy Klene en Mohammad Alabdallah mogen we als nieuwe leerlingen in
groep 1 begroeten. Desiet, Djemy en Mohammad, veel plezier en succes bij ons op school.
Nieuws uit groep 3 en 4:
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
O.b.s. 't Ambyld,
tel: 0513-463500,

Smidte 47,
www.ambyld.nl,

8407 ER

Terwispel,

e-mail: info@ambyld.nl

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:
De komende periode krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 muziekles. Onder leiding van
docenten van Ateliers Majeurs krijgen ze vanaf woensdag 13 september tot en met 22
november lessen slagwerk aangeboden. Begin 2018 zal er dan nog een periode gitaarles
volgen. 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.
Nieuws uit groep 7 en 8:
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn gisteren gestart met de Rots & Water training. Het doel
van Rots en Water is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en
communicatieve en sociale vaardigheden.
Bibliotheekboeken:
Iedere maandagmorgen is er onder begeleiding van Joke Veenema weer gelegenheid om
boeken te lenen.
Groepsavonden:
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 houden weer de groepsavonden voor de ouders/verzorgers.
Op deze avonden wordt verteld hoe en met welke materialen we met de kinderen werken. We
nodigen alle ouders uit om daarbij aanwezig te zijn en hopen en rekenen op uw aanwezigheid.
De planning is als volgt:
Maandag 25 september om 19.00 uur groep 1 en 2 en om 20.00 uur groep 7 en 8.
Donderdag 28 september om 19.00 uur groep 3 en 4 en om 20.00 uur groep 5 en 6.
Gymnastiek:
De dagen en de tijden waarop de groepen 1 t/m 8 gymmen in de periode
zomervakantie/herfstvakantie. Gymkleding: korte broek met T-shirt en gym- of sportschoenen.

08.30
09.15
10.00
10.45

Dinsdag:
– 09.00 uur groep 1 en 2
– 10.00 uur groep 3 en 4
– 10.45 uur groep 7 en 8
- 11.30 uur groep 5 en 6


09.15
10.00
10.45

Donderdag:
– 10.00 uur groep 7 en 8
– 10.45 uur groep 3 en 4
- 11.30 uur groep 5 en 6

Telefoonboom:
De telefoonboom is bijgewerkt en als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Educatieve tijdschriften, computerprogramma’s, typecursussen (groep 5 t/m 8) en
Gratis-Boeken-Actie:
Gisteren hebben de kinderen folders en brochures mee naar huis gekregen van diverse uitgeverijen.
Uiteraard bent u tot niets verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze
aanbiedingen, dan kunt u het bestelformulier rechtstreeks opsturen naar de uitgeverij. Alle kinderen
van groep 1 en 2 krijgen deze week een gratis leesboek mee naar huis. Veel leesplezier!
Schoonmaakavond:
Donderdag 21 september houden we op school onze grote schoonmaak.
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Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ beginnen we deze avond om 19.00 uur.
We rekenen op één afgevaardigde per gezin, waarvan de achternaam begint met de letters A
t/m K. Wilt u wat handige hulpjes zoals een emmer, doek en stofzuiger meenemen? Bent u
deze avond verhinderd, geef het even door aan school. Misschien bent u in de gelegenheid om
thuis materiaal van school schoon te maken.
Fietscontrole:
Volgende week woensdag, 13 september, worden de fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8
gecontroleerd. Tijdens de controle, uitgevoerd door VVN vrijwilligers, wordt gekeken welke
onderdelen wel of niet goed zijn aan de fiets en welke reparaties eventueel nog verricht moeten
worden. Donderdag 21 september is de eindcontrole. Woensdag 13 en donderdag 21 september op
de fiets op school komen jongens en meisjes van groep 5 t/m 8.
Ballonnenwedstrijd:
Ter gelegenheid van de opening van het dorpsplein op 16 september wordt er een
ballonnenwedstrijd georganiseerd. Vandaag krijgen de kinderen een kaartje mee die ze zaterdag 16
september ingevuld mee moeten nemen naar het dorpsplein als ze aan deze wedstrijd mee willen
doen. De opening is om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur verzamelen en niet vergeten je kaartje mee te
nemen.
 Kaartjes die terugkomen tot 16 november inleveren op school.
 Er is een prijs voor de ballon die het verst is gekomen
 Vanaf 15.30 uur stormbaan voor groep 1 t/m 6
 Survival door bos en op de ijsbaan voor groep 7/8 en klas 1 en 2
 Gratis poffertjes, ijsje, chips en ranja en voor iedereen disco in het dorpshuis
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar op donderdag 21 september a.s.
Agenda:
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Vrijdag 15 september
Donderdag 21 september
Maandag 25 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Donderdag 28 september
Dinsdag 3 oktober
Woensdag 4 oktober
Woensdag 11 oktober
Maandag 23 t/m vrijdag
27 oktober

19.30 Uur schoolpleincommissie
08.45 Uur directeurenoverleg
10.30 Uur voorcontrole fietsen
8.45 – 13.15 Uur sportdag groep 8 (nadere informatie volgt nog).
Eindcontrole fietsen
19.00 Uur schoonmaakavond
19.00 Uur groepsavond groep 1 en 2.
20.00 Uur groepsavond groep 7 en 8.
08.45 Uur start Comprix College voor de kinderen van groep 7
en 8
08.45 Uur start Comprix College voor de kinderen van groep 5, 6
en 7
19.00 Uur informatieavond groep 3 en 4.
20.00 Uur informatieavond groep 5 en 6.
? Uur ouderavond Comprix College
Start Kinderboekenweek t/m vrijdag 13 oktober
13.00 MR vergadering
Schoolkorfbaltoernooi
8.45 Uur directeurenoverleg
Herfstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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