NIEUWSBRIEF 1
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
6 september 2018

Een nieuw schooljaar is begonnen:
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne vakantie. Deze week zijn we het nieuwe
schooljaar begonnen met 74 leerlingen. In groep 1/2 zijn we gestart met 17 leerlingen, groep 3/4
telt 18 leerlingen, groep 5/6 14 leerlingen en tot slot groep 7/8 25 leerlingen. Allemaal heel veel
succes en een plezierig schooljaar gewenst!
Nieuws van de peuters:
Na zes heerlijke weken zomervakantie zijn we weer aan de slag! Deze week mogen we meteen
twee nieuwe peuters verwelkomen. We wensen Meike en Djessy veel speelplezier toe bij ons in
’t Krielhûske. We beginnen deze week rustig aan met het wennen aan elkaar en het ritme van
weer naar school gaan. Volgende week gaan we van start met het thema” Wolkom”. Wie zijn
wij, planning van een peuterochtend, wat neem je mee in je tas, wat staat er allemaal in ons
lokaal, wat kun je ermee, waar hoort het, wat zijn onze “regeltjes”, etc. Er komt weer van alles
aan de orde!
Nieuws uit groep 1 en 2:
We zijn dit schooljaar begonnen met 17 kleuters, 6 in groep 1 en 11 in groep 2.
3 Nieuwe kleuters mochten we verwelkomen; Jinte Kort, Jenthe Michels en Ymte van der
Harst. We wensen jullie een hele fijne schooltijd toe op 't Ambyld!
Ymte heeft een voedselallergie voor noten, pinda’s, ei, tarwe en soja. We vragen u vriendelijk
namens de familie hiermee rekening te houden door Ymte met deze producten niet in aanraking te
laten komen. Ons thema is "boeken", wat mooi aansluit bij de Kinderboekenweek straks.
We werken aan de doelen van visuele discriminatie ( verschillen zien in vormen, letters en
woorden), tellen (tot 10 en tot 20) en chronologie ( tijdsbegrippen, verhaal in de goede
volgorde).
Sinds deze week hebben we een tablet in de klas met daarop de app die bij onze methode
Onderbouwd hoort. De kinderen zijn er heel enthousiast over!
Mohammad uit groep 2 heeft in de vakantie een broertje gekregen. Van harte gefeliciteerd!!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Luca Minkes uit groep 4 is allergisch voor pinda’s en producten waarin pinda’s zijn verwerkt.
We vragen u vriendelijk namens de familie hiermee rekening te houden door Luca met deze
producten niet in aanraking te laten komen. Erwin van der Ley uit groep 4 heeft Diabetes type 1.
Voor eventuele traktaties vragen we de ouders uit groep 3 en 4 vooraf hierover contact op te
nemen met de familie Van der Ley.
Tot de herfstvakantie gymt groep 3/4 alleen op dinsdag. Op donderdag spelen we buiten. Na de
herfstvakantie gymmen we op dinsdag en donderdag.
Groep 3 heeft de eerste schoolweek al veel nieuwe dingen geleerd. In de eerste week hebben we
het woordje ‘ik’ leren lezen en ook al leren schrijven met schrijfletters. De kinderen vinden het leuk
in groep 3, maar moeten natuurlijk ook nog wennen. Gelukkig kan groep 4 daar goed bij helpen!
Nieuws uit groep 5 en 6:
De komende periode krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 muziekles. IMV start op 12
september. We hebben deze periode 10 keer keyboardles. We zijn voor de
handvaardigheidslessen op zoek naar kranten, graag inleveren bij de leerkracht.
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In groep 5/6 leggen we weer veel nadruk op het kennen van de tafels. Daarom starten we op
17 september met het aftoetsen van de tafel van 1, 2 en 10. De weken daarna volgen de tafels
van 5, 3 en 4. De exacte planning volgt op de volgende nieuwsbrief. Willen jullie thuis met de
kinderen oefenen?
Kirsten van der Ley heeft Diabetes type 1. Voor eventuele traktaties vragen we de ouders uit
groep 5 en 6 vooraf contact op te nemen met de familie Van der Ley.
Aboudi (Abd), broertje van Mohammad uit groep 2 is nu de hele week bij ons op school.
Kisanet draait op donderdag en vrijdag mee in groep 5 en 6. Welkom Abd en Kisanet, veel
plezier en succes!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Hermon (groep 8) is na de vakantie nu ook de hele week bij ons op school. Hermon ook heel veel
plezier en succes gewenst. Naast de Kanjertraining starten we in groep 5 t/m 8 met nieuwe digitale
methoden voor aardrijkskunde (Meander) en geschiedenis (Brandaan).
Dit schooljaar zien jullie een nieuw gezicht op school met de HVO lessen. Ik zal mij even
voorstellen. Ik ben Karin Broers en woon in Drachten. Op dit moment ben ik alleenstaand, mijn
zoon van 25 jaar woont in Almere. Ik ben ook al 15 jaar pleegmoeder, nu van een pleegzoon
van 18 jaar. Ik geef alweer 15 jaar HVO les. Dit schooljaar geef ik 25 uur totaal les op allerlei
verschillende scholen. Het blijft een leuk vak waar ik veel plezier aan beleef en ik doe mijn
best om dat ook over te dragen aan de leerlingen.
In mijn verleden heb ik nog een hoop andere dingen gedaan. Ik heb 13 jaar een eigen Indiaas
restaurant gehad en daarna nog 10 jaar een dierenspeciaalzaak.
Ik vind het leuk om bij jullie op school dit schooljaar te beginnen en weer kennis te maken met
nieuwe gezichten en de heel eigen sfeer wat elke school weer speciaal maakt.
Heeft één van U vragen of wilt U kennis maken, dan bent u altijd welkom. Ik geef HVO aan
groep 7 en 8 op de dinsdag van 10.15 uur tot 11.00 uur.
U kunt mij bereiken op mijn telefoonnummer: 0512-519402 of 06-55761809. Ook mailen kan.
Mijn emailadres is: kbroers57@hotmail.com
Dorpsfeest:
Het schooljaar is nog maar net van start of we beginnen al met een feestelijk weekend: het
tweejaarlijkse dorpsfeest. Vrijdagmiddag 21 september begint het feest al voor de kinderen
met een sport- en spelmiddag. De organisatie is wederom in handen van een commissie
m.m.v. leerlingen van de Burgemeester Harmsmaschool. De commissie vraagt uw attentie
voor het volgende:
 De spelletjesmiddag is van 13.00 - 15.15 uur en is voor alle basisschoolkinderen uit
Terwispel. Kinderen in de basisschoolleeftijd die niet op 't Ambyld zitten, kunnen zich
aanmelden via school.
 Alle leerlingen komen om 12.00 uur uit en eten thuis
 De kinderen komen zelf om 13.00 uur naar het sportveld of worden daar gebracht.
 Er zijn twee spelcircuits; één voor groepen 1 t/m 4 en één voor 5 t/m 8 (inclusief
consumptie).
 Voor het begeleiden van een onderbouwgroepje hebben we ouders nodig (opgave
a.u.b. via school)
 De kinderen krijgen vrijdagmiddag op het veld consumptiebonnen mee. Let op: alleen
geldig voor de kinderen en alleen op vrijdag na 16.00 uur (dus niet tijdens de spelletjes
en ook niet op de andere dagen).
 Maandag 24 september na het dorpsfeest starten de lessen op school om 10.30 uur.
Hoofdluiscontrole:
Afgelopen maandag zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit keer geen hoofdluis, een
compliment, slechts oude neten, dus goed nieuws. Toch blijft het noodzakelijk om uw kinderen te
blijven controleren en kammen. Na elke vakantie (zomer- herfst, kerst, voorjaars- en meivakantie)
houden we een hoofdluiscontrole. Een vriendelijk verzoek om uw kind (-eren) voor een controle met
schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
Omdat hoofdluis een verantwoordelijkheid van ons allen is, is het belangrijk om zelf regelmatig een
oogje in het zeil te houden bij uw eigen kind (-eren).
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Ouderhulplijst:
Hopelijk mag school ook dit schooljaar weer een beroep op u doen (zie ook bijlage).
Ouders die de papieren versie vlak voor de zomervakantie al hebben ingeleverd ontvangen niet
nogmaals een papieren versie.
Gouden Weken:
De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om interactie tussen
leerlingen en leerkrachten en om een goede sfeer in te groep te creëren. Het accent ligt op deze

eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende activiteiten. Dagelijks zal er in de
klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen. En in de
groepsvormende activiteiten, regels, afspraken, de manier van werken en oudercontact. In het
kader van goede samenwerking met ouders, organiseren we in de week van 8 t/m 12 oktober de
oudervertelgesprekken.
Pauzehap en lunch:
U als ouder weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard een
gezonde pauzehap en een gezonde lunch. Als team zijn wij van mening u niet op te willen leggen
wat wel of niet mag. We vragen u uw kind geen snoep of chocolade als pauzehap en/of lunch mee
te geven. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een verantwoordelijke pauzehap en
lunch mee te geven naar school.
Bibliotheekboeken:
Iedere maandagmorgen is er onder begeleiding van Joke Veenema weer gelegenheid om
boeken te lenen.
Groepsavonden:
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 houden weer de groepsavonden voor de ouders/verzorgers.
Op deze avonden wordt verteld hoe en met welke materialen we met de kinderen werken. We
nodigen alle ouders uit om daarbij aanwezig te zijn en hopen en rekenen op uw aanwezigheid.
De planning is als volgt:
Dinsdag 25 september om 19.00 uur groep 1 en 2 en om 20.00 uur groep 3 en 4.
Donderdag 27 september om 19.00 uur groep 5 en 6 en om 20.00 uur groep 7 en 8.
Gymnastiek:
Voor de gymnastieklessen van groep 3 t/m groep 8 maken we gebruik van het
dorpshuis. Uit het oogpunt van hygiëne is sportkleding voor de kinderen
verplicht: een korte broek, T-shirt en sportschoenen. Graag de spullen van uw
kinderen voorzien van de naam. De kinderen dienen de sportkleding in een tas
mee te brengen op de dag, dat de gymles is. Na de gymles (in verband met
hygiëne) gaan de gymspullen weer mee naar huis. De gymdagen voor groep 3 t/m groep 8 zijn
dinsdag en donderdag (groep 5 t/m 8).
Educatieve tijdschriften, computerprogramma’s, typecursussen (groep 5 t/m 8) en
Gratis-Boeken-Actie:
Morgen krijgen de kinderen folders en brochures mee naar huis van diverse uitgeverijen. Uiteraard
bent u tot niets verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan
kunt u het bestelformulier rechtstreeks opsturen naar de uitgeverij. Alle kinderen van groep 1 en 2
krijgen deze week een gratis leesboek mee naar huis. Veel leesplezier!
Schoonmaakavond:
Donderdag 4 oktober 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 A
t/m K. 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.
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Fietscontrole:
Woensdag 19 september, worden de fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd.
Tijdens de controle, uitgevoerd door VVN vrijwilligers, wordt gekeken welke onderdelen wel of niet
goed zijn aan de fiets en welke reparaties eventueel nog verricht moeten worden. Woensdag 26
september is de eindcontrole. Beide woensdagen op de fiets op school komen jongens en meisjes
van groep 5 t/m 8.
Appelstap en Trappeldei:
Op zaterdag 15 september a.s. organiseert Lionclub Ooststellingwerf voor de derde keer de
belevingswandeltocht ‘Appelstap’ in het Drents-Friese Wold. Iedereen kan en mag meedoen
aan Appelstap. Vier prachtige routes van 5, 10, 15 en 30 kilometer die starten en eindigen aop
de Boerestreek in Appelscha. Voor kinderen is er een speciale ‘Klokhuistocht’ (5 km) met een
speurtocht. Inschrijven is een donatie voor een van de goede doelen. Dit jaar lopen we voor
Clini Clowns, Spieren voor Spieren en ALS Nederland.
Voor informatie zie: https://www.lionsooststellingwerf.nl/2018/07/17/goede-doelen-video/
Zaterdag 15 september vindt eveneens voor de eerste keer de Trappeldei in Gorredijk plaats!
Zie de bijlagen. Het is voor kinderen vanaf 10 jaar en ze mogen onder begeleiding van een
ouder meedoen.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 september a.s.
Agenda:
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
Zaterdag 15 september
Woensdag 19 september
Vrijdag 21 september

Maandag 24 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Maandag 8 t/m
donderdag 11 oktober
Woensdag 10 oktober
Vrijdag 12 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag
26 oktober

19.30 Uur schoolpleincommissie
9.00 - 9.45 Uur start IMV groep 5/6
Meester Roelf jarig
Appelstap en Trappeldei
09.00 Uur voorcontrole fietsen voor groep 5 t/m 8
Sportdag Comprix groep 8 (nadere info volgt)
Alle leerlingen komen om 12.00 uit en worden om 13.00 uur
op het sportveld verwacht voor de spelletjesmiddag (Dorpsfeest)
School begint na het dorpsfeest om 10.30 uur.
19.00 Uur groepsavond groep 1 en 2.
20.00 Uur groepsavond groep 3 en 4.
Start Kinderpostzegels groep 7 en 8
09.00 Uur eindcontrole fietsen voor groep 5 t/m 8
19.00 Uur informatieavond groep 5 en 6.
20.00 Uur informatieavond groep 7 en 8.
Start Kinderboekenweek met als thema vriendschap onder het
motto kom erbij!
Dierendag
19.00 Uur schoonmaakavond
Oudervertelgesprekken
08.30 Uur directeurenoverleg
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend)
Einde Kinderboekenweek
13.00 Uur MR vergadering
Verpleegkundige voor groep 7 (dag)
Weeksluiting voor alle groepen
Herfstvakantie
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