NIEUWSBRIEF 14
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
8 maart 2018
Grote Rekendag:
In verband met de Grote Rekendag is er woensdag 28 maart geen lezen.
Nieuws van de peuters:
De komende periode gaan de peuters werken aan het thema Pasen/Voorjaar.
We gaan beginnen met het knutselen van een groot paasei met een kuikentje, na het
interactief voorlezen van het boek: “Dottie en haar eieren”.
Een leuk opzegversje wat we gaan oefenen is: zeven kleine kuikentjes, die lopen over straat.
(tikken met de vingers op tafel)
Foei! Dat mag toch niet!
Moeder kip wordt kwaad! (met de handen op tafel slaan)
Nieuws uit groep 1 en 2:
Vandaag zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar de voorstelling: ‘Ien dei út it knisterjende libben
fan in pûdsje’ geweest. 2 Foto’s staan op de website van school www.ambyld.nl.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Op dinsdag 13 maart gaan wij ook naar deze 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? Er hebben zich al chauffeurs gemeld, maar we hebben nog niet genoeg! Graag z.s.m.
melden bij de leerkrachten! ( Chauffeurs mogen de voorstelling bijwonen)
Op vrijdagochtend 23 maart (11.00 – 11.45 uur) hebben we een voorstelling in de klas. Deze
voorstelling wordt door de kinderen zelf bedacht en uitgevoerd. Ouders worden van harte
uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Woensdag 12 maart doen we met 1 team mee aan het schoolkorfbaltoernooi. Succes jongens
en meisjes! Woensdagochtend 4 april a.s. worden de IMV lessen van groep 5 en 6 afgesloten
met een afsluitend concert in De Skans in Gorredijk. Ouders en verzorgers zijn van harte
uitgenodigd om te komen luisteren en kijken. Het concert begint om 10.30 uur, om 10.20 uur
gaan de deuren van de zaal open. De verwachting is dat het optreden ongeveer 45 minuten
gaan duren.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Donderdag 5 april doen de kinderen van groep 7/8 mee aan het VVN theoretisch
Verkeersexamen. Uiteraard bereiden we onze kinderen voor op dit examen, maar de kinderen
kunnen thuis ook oefenexamens maken op examen.vvn.nl/oefenen. Ook is de VVN
Verkeersexamenapp te downloaden. De kinderen kunnen daarop examenvragen oefenen, hun
fiets checken en het praktijkexamen voorbereiden. Vandaag krijgen de kinderen van groep 7/8
daarover een folder mee naar huis.
Woensdag 14 en 21 maart vindt het Opsterlands kampioenschap schaken voor scholen plaats.
Onze school wordt vertegenwoordigt door Wytze, Noud, Sven en Mohammad.
Tijdens het toernooi over 2 middagen worden 7 ronden gespeeld volgens het Zwitsers
systeem. De eerste dag 4 en de tweede dag 3 partijen. Publiek is welkom!
Data: 14 en 21 maart 2018.
Tijd: inloop: 13.30 uur, start: 14.00 uur, einde: rond 17.00 uur.
Locatie: Us Doarpshûs Terwispel Smidte 24a 8407 ES Terwispel.
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Volgende week, vrijdag 16 maart vieren juf Maijke en meester Roelf hun verjaardag. De
kinderen moeten deze dag hun fiets meenemen.
Hoofdluiscontrole:
Donderdag 15 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 13 maart.
NL Doet:
Aanstaande zaterdag 10 maart a.s. doen we mee aan de grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NL Doet. We gaan de bomen bij hek en
fietsenhok en de bielzen op het schoolplein verwijderen en afvoeren. Het
verplaatsen van de zandbak komt door omstandigheden a.s. zaterdag te
vervallen. Er zijn al mensen die zich hebben aangemeld om te komen
helpen, maar alle hulp kunnen we goed gebruiken. Doet u ook mee? A.u.b.
aanmelden op school. De verwachting is dat we rond 12.00 uur klaar zijn.
 Wij vragen u mee te nemen: schep, zaag, kruiwagen en
handschoenen.
Gratis af te halen: speelhuis en schommels (wie het eerst haalt, wie het
eerst maalt).
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. De aanvang is om
19.30 uur.
Open dag:
Woensdag 21 maart is onze jaarlijkse open dag. Om 10.30 uur staat koffie en thee klaar en
van 10.45 tot 11.15 uur zal de leerlingenraad bezoekers door school leiden en is er
gelegenheid om in de klassen en bij de peuters te kijken. U bent van harte welkom!
Schoonmaakavond:
Woensdag 21 maart houden we op school onze grote schoonmaak.
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 L
t/m Z. 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.
Textielinzameling:
Binnenkort worden de textiel labels door de kinderen van groep 8 rondgebracht bij alle
adressen binnen de bebouwde kom van Terwispel. Op maandag 19 maart zal Omrin de
gevulde zakken komen ophalen.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 22 maart a.s.
Agenda:
Zaterdag 10 maart
Maandag 12 maart

08.00 – 12.00 Uur (12.00 uur onder voorbehoud) NL Doet.
19.30 uur Terwispel got talent
Geen school i.v.m. Kanjertraining team.
Schoolkorfbaltoernooi groep 5/6
O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

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

Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart
Zaterdag 17 maart
Maandag 19 maart
Woensdag 21 maart
Vrijdag 23 maart
Zondag 25 maart
Vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Maandag 16 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april

10.30 Uur voorstelling groep 3/4 school Loevestein Gorredijk.
19.30 Uur pleincommissie
8.45 Uur directeurenoverleg
14.00 Uur Us Doarpshûs Terwispel schaaktoernooi
11.00 Uur hoofdluiscontrole
Juf Maijke en meester Roelf vieren verjaardag in groep 7/8.
Juf Maijke jarig
Textielinzameling Omrin
Open dag
14.00 Uur Us Doarpshûs Terwispel schaaktoernooi
19.00 Uur schoonmaakavond
Oud ijzerbak
Zomertijd
Paasvakantie
8.45 Uur directeurenoverleg
10.30 Uur concert IMV lessen groep 5/6 in De Skans in Gorredijk
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Schoolreisje groep 1 t/m 4 Drentse Koe
Centrale Eindtoets groep 8
12.30 Uur Himmelwike
Koningsspelen
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

