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Grote Rekendag (nog even ter herinnering):
In verband met de Grote Rekendag is er woensdag 28 maart geen lezen.
Schoolfruit:
Deze week banaan, peer en op vrijdag radijs. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat veel
kinderen radijs misschien niet lekker vinden, vragen wij kinderen die geen radijs lusten, zelf
vrijdag fruit mee te nemen. Volgende week komkommer, appel en waspeen.
Nieuws van de peuters:
We zijn al volop bezig met Pasen. Vorige week zijn we begonnen met de begrippen grootste,
kleinste en middelste. We hebben drie papieren eieren versierd en die van groot naar klein aan
een lint gehangen. Ook hebben we echte eieren gekookt en gekleurd in de klas. Een aantal
peuters kon het niet laten om hun eitje meteen stuk te tikken en lekker op te eten.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Hallo ik ben Nynke Jorna. IK zit op de Burgemeester Harmsma school in Gorredijk. In de 3e
klas moet je 2 weken snuffelstage lopen. Het leek me leuk om mijn stage op deze school te
doen omdat ik zelf ook op deze school heb gezeten en later iets met kinderen wil gaan doen.
Ik loop stage van 19 t/m 29 maart in groep 1/2.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Morgenochtend 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 hebben we met 1 team mee gedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi. Met 1 gewonnen wedstrijd (8-2) en 2 verloren
wedstrijden (2-3) en (3-7) een derde plaats in de poule. Bart en Diana
bedankt voor de begeleiding.
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:
Woensdag 14 en 21 maart vond het Opsterlands kampioenschap schaken
voor scholen plaats.
Wytze, Noud, Sven en Mohammad vertegenwoordigden onze school.
Het toernooi werd gespeeld volgens het Zwitsers systeem in totaal 7
ronden. Het waren 2 geslaagde en sportieve middagen. Ouders bedankt
voor begeleiding!
Vrijdag 16 maart vierden juf Maijke en meester Roelf hun verjaardag.
Bedankt voor alle verwennerijen!!
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Hartelijk dank:
Voor de hulp bij NL Doet 10 maart j.l., het versieren van de school in voorjaarssfeer en de
schoonmaakavond gisteravond.
Kanjertraining:
Maandag 5 en 12 maart heeft het voltallige team de cursus Kanjertraining gevolgd. Woensdag
30 mei staat de derde dag gepland. Daarna mogen we officieel als school aan de slag met deze
sociale veiligheidslessen. Inmiddels hebben we het materiaal besteld en als dat binnen is, gaan
we de komende tijd tot 30 mei gebruiken om kennis te maken met de materialen en de
methodiek.
Open dag:
Woensdag 21 maart openden alle openbare scholen van Comprix in
Opsterland en Oost- en Weststellingwerf haar deuren voor belangstellenden.
Na ontvangst met koffie en thee met dank aan de OR, verzorgde de
leerlingenraad voor de bezoekers een rondleiding door school. Ook konden
de 16 bezoekers een kijkje nemen in peuteropvang 't Krielhuske. Zie ook
www.ambyld.nl.
Als bijlage:
De folder Kindervakantieweken.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 5 april a.s.
Agenda:
Vrijdag 23 maart
Zondag 25 maart
Woensdag 28 maart
Vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
Dinsdag 10 april
Maandag 16 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
Maandag 7 mei
Donderdag 10 en vrijdag
11 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 en donderDag 17 mei
Woensdag 16 t/m vrijdag
18 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Woensdag 23 mei

Oud ijzerbak op het plein bij het dorpshuis
Zomertijd
Grote Rekendag
Paasvakantie
8.45 Uur directeurenoverleg
10.30 Uur concert IMV lessen groep 5/6 in De Skans in Gorredijk
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
19.30 Uur presentatie Speel- en ontmoetingsplan Terwispel aan
buurtbewoners en aansluitend overleg pleincommissie.
Schoolreisje groep 1 t/m 4 Drentse Koe
Centrale Eindtoets Route 8 groep 8
12.30 Uur Himmeldei
Koningsspelen
Koningsdag en start van de meivakantie t/m vrijdag 4 mei
Hoofdluiscontrole
Hemelvaartvakantie
11.00 Uur gastles respect en taalgebruik
Studietweedaagse directeuren Comprix
Schoolkamp groep 7/8 Terherne
Juf Hillie, Annet en Femke vieren verjaardag
Tweede Pinksterdag
13.00 Uur MR overleg
Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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