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Stakingsdag:
Vorige week woensdag zijn een aantal teamleden naar de stakingsbijeenkomst in de Suikerfabriek
in Groningen geweest. De problemen in het primair onderwijs dreigen steeds groter te worden.
Vervangers voor ziekte en/of verlof zijn bijna niet meer te vinden. Ook binnen onze stichting komt
het regelmatig voor dat klassen om deze reden naar huis worden gestuurd. Gisteren was juf Karin
ziek. We waren we blij dat meester Jasper bereid was groep 5/6 les te geven. Grootste probleem
blijft het tekort aan onderwijskrachten en het onderwijs zit te springen om beter beheersbare
werkdruk. Om ervoor te zorgen dat studenten weer kiezen voor dit beroep, komt de roep om een
hoger salaris van het PO-front, een verbond van leerkrachten in het primair onderwijs,
onderwijsbonden, schoolbesturen en schoolleiders. Ze vinden dat leerkrachten in het primair
onderwijs hetzelfde moeten verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. De volgende
regiostaking in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is gepland voor 14 maart.
Zie ook: http://digischool.nl/nieuws/ouders-herkennen-beeld-leraar-vooral-meer-tijd-nodig/
Logo opgefrist:
Het schoollogo (zie boven) is in een verfrissend jasje gestoken.
Schoolkorfbal:
Voor het schoolkorfbaltoernooi op 5 maart (groep 3/4) hebben we 2 aanmeldingen ontvangen.
Dat is te weinig om een team in te schrijven. Voor het schoolkorfbaltoenooi op 12 maart
(groep 5/6) hebben we voldoende aanmeldingen om een team in te schrijven. Informatie
daarover hebben de desbetreffende kinderen mee naar huis gekregen.
Krentenbaard:
In groep 1/2 en 3/4 is bij 2 kinderen krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een ontsteking
van de huid veroorzaakt door een bacterie. Gemakshalve als bijlage bij deze nieuwsbrief nogmaals
de folder met informatie over deze infectieziekte.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Jelte Trom die dinsdag 20 februari 4 jaar is geworden mogen we als nieuwe leerlinge in groep 1
verwelkomen. Van harte welkom Jelte en veel succes en plezier op school.
Op donderdag 8 maart gaan de kinderen naar een voorstelling op school Loevestein in Gorredijk. Er
zijn al een aantal chauffeurs, maar het vervoer is nog niet helemaal rond. Wie meldt zich nog?
Bernepraat: gesprek over beroepen, de dierenarts. Wat gebruikt hij? “een bioscoop” (stethoscoop).
Gesprek over geld. Als ik geen geld heb, kan ik dan wel wat kopen in de winkel? “Dan moet je eerst
geld kopen” “Ik was een keer naar de kapper, toen knipte die eerst mijn achterhaar, toen mijn
voorhaar en toen mijn naasthaar” “Wanneer mag ik trakteren bij de meesters en mevrouwen?”
Nieuws uit groep 3 en 4
Op dinsdag 13 maart gaan wij naar een voorstelling op school Loevestein in Gorredijk. We
vertrekken om 10.10 uur van school en gaan om 11.20 uur weer uit Gorredijk. Wie kan brengen
en/of halen? Graag melden bij de leerkrachten. Chauffeurs mogen de voorstelling bijwonen.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 3 een inlogcode meegekregen voor
thuisgebruik van Mijn Klas. De kinderen zijn erg enthousiast over Mijn Klas en dus willen ze er thuis
vast ook wel mee aan de slag. Veel plezier ermee!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Met ingang van vorige week maandag is meester Jasper zijn LIO-stage gestart bij ons op school. De
LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in
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opleiding. Op maandag, dinsdag en woensdag hebben we groep 5 en 6 gesplitst. Meester Jasper
geeft les in groep 6 en juf Karin in groep 5. Wij wensen meester Jasper veel succes!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vrijdag 9 februari hebben de leerlingen van groep 7/8 mee gedaan aan freerunning in
Jubbega. Onder begeleiding van gediplomeerde docenten gingen de kinderen na een
gezamenlijke warming-up langs 4 verschillende onderdelen. Zie voor foto’s www.ambyld.nl
Morgen, vrijdag 23 februari, gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar de voorstelling
“Stormkracht” gespeeld door Theater Loods-b. De aanvang is om 10.45 uur. We gaan hier op
de fiets naar toe en vertrekken om 10.15 uur vanaf school. Morgen allemaal op de fiets naar
school jongens en meisjes.
Na de voorjaarsvakantie, op dinsdag 6 maart, hebben de kinderen van groep 7 en 8 hun
aardrijkskundetoets van hoofdstuk 4, succes!
Schoolfruit:
Deze week appel, peer en op vrijdag bleekselderij. Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat
veel kinderen dit misschien niet lekker vinden, vragen wij kinderen die geen bleekselderij
lusten, zelf vrijdag fruit mee te nemen.
Nieuws uit de bibliotheek:
Wat is er nou leuker dan een boek lezen over een onderwerp dat je bezig houdt? In de
bibliotheek zijn alle boeken gestickerd. Boeken die over een bepaald onderwerp gaan, krijgen
een extra sticker. Leest je kind graag over een van deze onderwerpen, let dan op de sticker!

School

Avontuur

Humor

Sport

Speuren

“Help Pake en Beppe de vakantie door”:
In de voorjaarsvakantie organiseert Museum Opsterlân een leuke activiteit in het
kader “Help Pake en Beppe de vakantie door” met als thema “typisch Fries”.
Bijgaand een document met alle informatie over deze activiteit.
Woudagemaal Lemmer:
In de voorjaarsvakantie organiseert het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in
Lemmer een spannende workshop vol proefjes en experimenten voor kinderen
tussen de 8 en 12 jaar.
Woensdag 21 februari: 15:00 - 17:00 uur*
Inschrijven via: info@woudagemaal.nl
*Workshop GRATIS bij betaling entree. Per workshop kunnen 24 kinderen meedoen!
Kinderbingo en voetbal-/gyminstuif:
Kinderbingo:
Wanneer: 27 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar: in het dorpshuis
Voetbal-/gyminstuif:
Wanneer: 7 maart van 09.15 uur tot 12.00 uur
Waar: in het dorpshuis
Bedankt:
Ongeveer 3 jaar lang heeft Hussen op ’t Ambyld op vrijwillige basis op maandagmiddag diverse
klusjes voor school gedaan. Binnenkort gaat Hussen zelf weer naar school en moet hij stage
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gaan lopen met als doel te integreren in het arbeidsproces. Vrijdag 9 februari hebben we op
gepaste wijze afscheid genomen van Hussen. Bedankt voor je inzet en betrokkenheid Hussen!
We verkeren in de gelukkige omstandigheden dat we een opvolger hebben voor Hussen.
Abdalrhman Abdabdallah (vader van Mohammad, groep 1) neemt op vrijdagmorgen Hussen
zijn plaats in. Daar zijn we bijzonder mee ingenomen. Welkom Abdalrhman!
Hoofdluiscontrole:
Maandag 5 en 12 maart is er geen school, in verband met Kanjertraining van het team. Maandag
19 maart a.s. worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Graag uw kind (-eren) voor controle
thuis ook even controleren en met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school laten komen.
Boeken ruilen:
Is verplaatst naar dinsdag 6 maart.
NL Doet:
10 Maart a.s. van 08.00 tot 16.00 uur doen we mee aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland: NL Doet. We gaan op 10 en 17 maart bomen verwijderen, bielzen afvoeren,
zandbak verplaatsen en ondergrond bouwklaar maken. Daarbij hebben wij uw hulp nodig.
Vandaag krijgen de oudste kinderen een briefje waarbij u kunt aangeven op welke dag, welk
tijdstip uw welke werkzaamheden kunt verrichten voor ons nieuwe schoolplein. U kunt zich
voor zaterdag 10 en 17 maart aanmelden op school door middel van het briefje of via:
info@ambyld.nl.
Voor de hoogste bieder (reacties a.u.b. uiterlijk maandag 5 maart):
Speelhuis

Schommels

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 uiterlijk morgen bij je juf of meester of via
xlpikehokje@gmail.com.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 8 maart a.s.
Agenda:
Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m
vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Woensdag 7 maart

10.45 Uur voorstelling groep 7/8 Stormkracht door theater
Loods-b in school Loevestein.
Voorjaarsvakantie
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
Boeken ruilen
Geen school i.v.m. Personeelsdag Comprix
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Donderdag 8 maart
Zaterdag 10 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Vrijdag 16 maart
Zaterdag 17 maart
Maandag 19 maart
Woensdag 21 maart
Vrijdag 23 maart
Vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april

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.
19.30 Uur pleincommissie
8.45 Uur directeurenoverleg.
Juf Maijke en meester Roelf vieren verjaardag in groep 7/8.
08.00 – 12.00 Uur schoolplein
Juf Maijke jarig
Hoofdluiscontrole
Open dag
19.00 Uur schoonmaakavond
Oud ijzerbak
Paasvakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

