NIEUWSBRIEF 23
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
13 juli 2018

Formatie schooljaar 2018-2019:
Met het team en MR hebben we het formatieplaatje vastgesteld. Voor het schooljaar 20182019 ziet het formatieplaatje er als volgt uit:
Groep/
dag:
Ma. mo
Ma. mi
Di. mo
Di. mi
Woe. mo
Woe. mi
Do. mo
Do. mi
Vr. mo
Vr. mi

Groep
1/2
Femke
Femke
Femke
Femke
Hillie

Groep
3/4
Hillie
Hillie
Annet
Annet
Annet

Groep
5/6
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin

Groep
7/8
Maijke
Maijke
Roelf
Roelf
Fimke

Hillie
Hillie
Femke
-

Annet
Annet
Annet/Hillie
-

Fimke
Fimke
Fimke
Fimke

Maijke
Maijke
Maijke
Maijke

IB

Dir.
X
X

Maijke
Maijke

X
X
X
X
X*
X*

NB:
 Annet en Hillie zijn om en om op vrijdag in groep 3/4.
 * Roelf heeft 0,9 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op vrijdag
 * Fimke heeft 0,7 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op maandag
 Fimke stopt als IB, Maijke neemt deze functie over en heeft op woensdag IB
 Via de nieuwsbrief wordt u als ouder (-s) van wijzigingen op de hoogte gehouden.
Vakantieregeling en marge-uren:
Herfstvakantie
20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Studiedag
woensdag 6 februari 2019
Voorjaarsvakantie
16 t/m 24 februari 2019
Goede Vrijdag + Pasen
19 t/m 22 april
Meivakantie (2 weken)
19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart + vrijdag
30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksteren
maandag 10 juni 2019
Studiedag
26 juni 2019
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2019
We hebben 39 marge-uren (teveel gemaakte lesuren) over. Deze gaan we inzetten op
maandag 25 september (na het dorpsfeest), school begint die ochtend om 10.30 uur,
woensdag 6 februari 2019 (studiedag), dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april 2019
(aansluitend aan de meivakantie), woensdag 26 juni 2019 (studiedag) en tot slot vrijdag
12 juli 2019 (laatste schooldag).
* Het is mogelijk nog enkele uren vrij te geven. In dat geval zal de school dat tijdig
kenbaar maken.
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Nieuws van de peuters:
Wat hebben we genoten bij de Koppenjan, lekker weer en allemaal vrolijke kindjes! Heerlijk op
blote voetjes langs alle speeltoestellen. Op het grote springkussen, op de wip, de ronde
schommel, de glijbaan en kijken bij de mooie veren van de pauw. Een super geslaagde
ochtend!
Nu nog een paar keer en dan hebben we zomervakantie. Tip: maak een vakantieboekje met
plaatjes, kaarten, tekeningen en foto's met je kind zodat ze na de vakantie nog weten wat
voor activiteiten ze gedaan hebben en er op school over kunnen vertellen.
Volgende week woensdag en vrijdag staat er voor alle peuterouders een kopje koffie of thee
met wat lekkers klaar vanaf 11.00 uur.
Tot slot wensen wij vanuit 't Krielhûske iedereen alvast een héle fijne en zonnige vakantie toe
en zien we jullie graag weer terug in de eerste week van september.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Wij hebben dinsdag afscheid genomen van juf Claudia. Ze heeft het eerste jaar van de
opleiding onderwijsassistent gehaald en gaat volgend jaar stagelopen op een school in
Heerenveen. We zullen haar missen! Volgende week nemen we afscheid van Martijn, want hij
gaat na de zomervakantie naar
SBO ’t Oerset in Heerenveen. We wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school. Ook Martijn
zullen we missen!
Alle kinderen hebben vorige week een tasje met leesboeken van de bibliotheek meegekregen
om in de zomervakantie te lezen. In het tasje zat ook informatie over de Leesbingo. Graag
allemaal aan meedoen en het formulier na de vakantie inleveren op school. Er zijn mooie
prijzen mee te winnen!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Het gaat steeds beter met juf Karin. Op dit moment verricht ze hand- en spandiensten op en
voor school. Morgen heeft ze een afspraak met de bedrijfsarts. We hopen dat ze na de
zomervakantie weer volledig haar werkzaamheden kan oppakken. Juf Leentje willen we in
ieder geval nu alvast bedanken voor de wijze waarop ze juf Karin de afgelopen 7 weken heeft
vervangen. Meer goed nieuws is dat we u mogen mededelen dat juf Karin in blijde verwachting
is, van harte gefeliciteerd! Volgende week nemen we afscheid van meester Jasper die een
baan aangeboden heeft gekregen op School Loevestein in Gorredijk en we nemen afscheid van
Ingmar Dijk uit groep 6 die in verband met verhuizing meester Jasper achterna gaat naar
School Loevestein. Allebei veel succes geluk en plezier gewenst!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vorige week donderdag waren 350 leerlingen uit de groepen 8 van de Opsterlandse scholen te
gast in de tuin van Lauswolt in Beetsterzwaag. Ook onze groep 8 en juf Maijke waren chic
gekleed om getrakteerd te worden op een prachtig klassiek en hedendaags concert. Afgelopen
dinsdag hebben de kinderen mee gedaan aan de atletiekdag in Drachten. Anita en Ilse,
bedankt voor de begeleiding, ouders, opa’s en oma’s voor het vervoer van de kinderen.
Kinderen die dat nog niet hebben gedaan, vragen we hun schoolshirt in te leveren. De
leerlingen van groep 8 nemen volgende week in de laatste schoolweek ook afscheid van ’t
Ambyld. Samen met juf Maijke hebben de kinderen een geheel eigen programma
samengesteld. Zo is er op dinsdagavond 17 juli een avond met een officieel gedeelte met de
ouders, leerlingen van groep 8 en de leerkrachten van ’t Ambyld.
Woensdagochtend 18 juli organiseren de schoolverlaters een leuke
ochtend voor de andere leerlingen van school. Op donderdag 19
juli komen ze dan nog even terug om alles op te ruimen, alle
andere leerlingen te trakteren en om 10.00 uur worden Danijel,
Sven, Tieme, Bouke, Noud, Jorden, Roelof, Lieke, Mohamad, Mare,
Tijn, Wytze en Fardau dan uitgezwaaid door de leerlingen en
leerkrachten van school. We wensen jullie alvast een fijne
vakantie, veel succes, plezier en geluk op het voortgezet
onderwijs.
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Nieuws van de bibliotheek:
De zomervakantie staat voor de deur. Voor alle kinderen blijft het tijdens de vakantie van
belang om te blijven lezen. Zo voorkomen ze een leesdip en terugval in niveau! Een handige
tip voor als je geen zin hebt in boeken ophalen of inleveren: de vakantiebieb app. Deze app is
voor iedereen gratis te downloaden en bevalt elk jaar weer een heel aantal leuke kinder- en
volwassenboeken. Zo kun je ook tijdens de vakantie lekker blijven (voor)lezen. De app is te
downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Veel leesplezier!
Nieuws van de OR:
In nieuwsbrief nr. 20 d.d. 7 juni 2018 hebben wij als OR aangekondigd dat wij voornemens
zijn om het schooljaar 2018-2019 te stoppen met de papieren kalender. Er hebben weinig
ouders bezwaar gemaakt tegen dit voorgenomen besluit. We hebben als OR dan ook, in goed
overleg met school, besloten om definitief te stoppen met de papieren kalender. Met school
worden afspraken gemaakt over een andere wijze van informatieverstrekking van zaken die in
de kalender waren opgenomen. Een deel van oplossing is de website van ’t Ambyld. Hier is de
agenda met de belangrijkste datums zichtbaar en up to date!
Schoolfoto’s:
Gisteren hebben de kinderen de inlogkaarten voor de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. Ga
naar www.fotokoch.nl en vul uw persoonlijk inlognummer en wachtwoord in om de foto’s te
bekijken/bestellen. Bestelt u binnen 10 dagen, dan ontvangt u de groepsfoto gratis.
Dansoptreden:
Vrijdag 6 juli was het afsluitend dansoptreden met docent Maartje Witteveen op het plein.
Foto’s staan op de website van school www.ambyld.nl.
Kennismaken:
Volgende week donderdag 19 juli gaan we van 12.30 tot 13.00 uur een half uurtje ‘kennismaken’
in de nieuwe groepssamenstelling en voor sommige kinderen bij een andere juf of meester.
Heel erg bedankt:
Alle ouders die op welke wijze dan ook dit schooljaar hebben mee
geholpen willen we heel hartelijk bedanken. Hopelijk mag school
volgend schooljaar weer een beroep op u doen (zie ook bijlage).
Volgende nieuwsbrief:
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende
nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar donderdag 6
september a.s.
Agenda:
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli

Juf Karin en juf Fimke vieren hun verjaardag
19.00 Uur afscheidsavond groep 8
08.30 – 12.00 Uur eindfeest groep 8
10.00 Uur afscheid groep 8.
12.30 Doorschuiven van de groepen
Laatste schooldag
’s middags geen school en start zomervakantie t/m
2 september
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