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14 december 2017
Feestelijke opening peuteropvang ’t Krielhuske:
Maandag 11 december was de officiële opening van peuteropvang 't
Krielhuske. Samen met peuterleidster Grytsje onthulden de peuters
de naam van hun nieuwe onderkomen. Gisteren, woensdag 13
december, was de start van de peuteropvang in 't Ambyld. Welkom
allemaal! Zie voor foto’s www.ambyld.nl.
Bedankt:
OR en vaders en moeders voor het sfeervol inrichten van school en
de grote kerstboom op het plein deze decembermaand.
Staking 12 december:
Dinsdag staakte het primair onderwijs in Nederland. We willen u bedanken voor uw begrip en
steun.
Sponsorkliks:
Denkt u ook in deze decembermaand aan onze Sponsorkliks? Het werkt simpel:
1. Als u iets wilt kopen bij een webshop, ga dan eerst naar de website van ’t Ambyld,
www.ambyld.nl;
2. Klik daar op de button ‘Sponsorkliks’ (onder kopje ouders)
3. Kies daar de webwinkel naar keuze.
4. Maak uw keuze en plaats bestelling.
Het kost u niets meer, maar een klein percentage van het aankoopbedrag wordt beschikbaar
gesteld aan de school. Alvast hartelijk dank!
Kerst:
Woensdag 20 december vieren wij op 't Ambyld kerstfeest met elkaar. 's Ochtends gaan we
mooie dingen knutselen om 's avonds tijdens de kerstmarkt te verkopen.
De kerstmarkt is van 17.00 uur tot 19.00 uur op het plein.
Er is een koek en zopie kraam, een kerstkoor, je kunt met de Kerstman op de foto
en er is van alles te doen en te koop. Dus komt allen en zegt het voort! Vergeet uw
kleingeld niet. De opbrengst is voor ons nieuwe plein.
We hebben deze dag uitgeroepen tot "gekke haren dag". Wie komt met het mooiste
kerstkapsel op school?
Oproep: wie heeft voor ons buitenverlichting te leen ter aankleding van de kerstmarkt?
Nieuws uit groep 3 en 4:
De kinderen uit groep 3 krijgen in de laatste schoolweek leesbladen mee naar huis om in de
kerstvakantie thuis mee te oefenen. Het zou mooi zijn als u elke dag zo’n 15 minuten samen
met uw kind gaat lezen.
Bovendien krijgen de kinderen van groep 3 een activeringscode mee voor Ambrasoft. Hiermee
kunnen ze met dezelfde oefenprogramma’s als op school thuis aan de slag. Het is helemaal
gratis, dus probeer het maar eens uit. Ruben Jager gaat verhuizen en gaat na de kerstvakantie
naar de basisschool in Jubbega. Graag willen we hem met de hele klas kerstpost sturen. Wilt u
daarom uw kind(eren) even een postzegel meegeven?
Ruben Jager:
Ruben Jager uit groep 4 gaat verhuizen en gaat na de kerstvakantie naar een andere school.
Alle meesters, juffen en kinderen wensen Ruben en zijn familie veel woonplezier toe in het
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nieuwe huis. Ook wensen we Ruben veel succes toe op de Mr. J.B. Kanschool. We zullen je
missen!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vorige week maakten we al melding van de totale opbrengst van maar liefst 9,7 miljoen euro
van de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen van groep 7/8 hebben 2546,42 euro opgehaald.
Een mooi resultaat jongens en meisjes. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
De Kleine Prins:
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:
Op oudejaarsdag is het weer zover! De oliebollenloop in Gorredijk. Ook dit jaar organiseert
Sport in Opsterland weer de Kidsrun. Iedereen van groep 3 t/m 8 kan hieraan meedoen. Voor
groep 3/4 staat de 500m op het programma, voor groep 5/6 de 1000m en voor groep 7/8 de
1500m. Kinderen kunnen zich inschrijven op www.oliebollenloop.nl Alle informatie staat in de
bijgevoegde flyer.
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.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 21 december a.s.
Agenda:
Woensdag 20 december
Maandag 25 december
Woensdag 3 januari
Maandag 8 januari
Dinsdag 9 januari
Maandag 15 januari
Woensdag 17 januari
Dinsdag 23 januari

8.30 Uur kerstworkshops / 17.00 – 19.00 uur kerstmarkt
Start kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari
Juf Femke jarig
Hoofdluiscontrole
School versieren in wintersfeer
Start toetsweek CITO
8.30 Uur directeurenoverleg
20.00 Uur OR en team

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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