NIEUWSBRIEF 2
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
20 september 2018

Nieuws van de peuters:
We zijn al druk bezig met ons thema Wolkom! Iedereen heeft een rugzak van papier vol
gesmeerd met vingerverf en er een fruitbakje met fruit en een drinkbeker ingeplakt. Verder
zijn we iedere ochtend in de kring onze namen en achternamen aan het oefenen en tellen we
hoeveel kindjes er zijn. Ondertussen is Ilja Hoen nog bij ons gekomen en hebben we afscheid
genomen van Sinne die vier is geworden. Veel plezier op de basisschool Sinne en welkom in 't
Krielhûske Ilja! Komende tijd gaan we aan de slag met het maken van verjaardagsvlaggetjes.
Hiervoor zou ik graag van iedere peuter een foto ontvangen.
Voor de goede orde melding van het feit dat er op dit moment peuters zijn met waterpokken.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Yang Yang Bi uit groep 2 heeft een lactose intolerantie. Om die reden moet ze melkproducten
vermijden. We vragen u (ook namens de familie) met traktaties daarmee rekening te houden.
Sinne Weening is 4 jaar geworden en komt vanaf deze week bij ons in de klas. Welkom Sinne!
We wensen je veel succes en plezier op 't Ambyld!
We zijn al druk bezig de dans "Kom erbij" van Kinderen voor Kinderen voor de
Kinderboekenweek te oefenen! Ook leuk om thuis te bekijken. Naast ons thema "boeken"
beginnen we ook langzaam aan al een beetje met "herfst".
Een aantal kinderen hebben al spullen voor de herfsttafel meegenomen.
Volgende week besteden we nog wat extra aandacht aan het tellen (tellen tot 10 voor groep 1
en tellen tot 20 voor groep 2).
Nieuws uit groep 3 en 4:
Even ter herinnering: elke dinsdag gymkleren meenemen. De kinderen weten ondertussen dat ze
niet mee mogen gymmen als ze geen gymkleren mee hebben en dat vinden ze niet leuk!
We hebben de meeste boeken van het zomerlezen al terug in de klas, maar we missen er nog wel
een paar. De kinderen die nog hun boeken in moeten leveren, staan genoteerd op het bord in de
klas. Dan was er ook nog de leesbingo waar de kinderen aan mee mochten doen. Er is nog maar
één bingokaart ingeleverd. Wie nog mee wil doen, moet z.s.m. de bingokaart op school inleveren en
wie weet win je een prijs! Op dinsdag 9 oktober gaat groep 4 samen met groep 5 meedoen aan de
Groene Spelen in Gorredijk. Nadere informatie volgt nog, maar u kunt zich nu alvast opgeven als
chauffeur en/of begeleider.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Voor groep 6 staat op maandag 24 september de eerste aardrijkskunde toets gepland. De
leerlingen hebben inmiddels hun werkboekje mee naar huis gekregen en weten wat ze moeten
leren. De toets gaat over de behandelde lesstof en over de provincies van Nederland.
Voor groep 5 staat de toets gepland op 8 oktober. Zij krijgen 1 oktober hun werkboek mee
naar huis als huiswerk. De toets van groep 5 bevat geen topografie, deze alleen gaat over de
behandelde onderwerpen in de les.
Vanaf 28 september starten we met de spreekbeurten. Alle kinderen hebben een onderwerp
gekozen en een datum gekregen. Het schema hiervan hangt in de klas.
We zijn inmiddels gestart met het 'tafeltoetsen', er zijn al veel stickers verdiend!
Hieronder de planning voor de komende weken:
24-9:
tafel van 5
O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

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

1-10:
tafel van 3
8-10:
tafel van 4
15-10:
tafel van 9
29-10:
tafel van 6
5-11:
tafel van 7
12-11:
tafel van 8
19-11:
alle tafels door elkaar!
Op het bord in de klas is ook altijd te zien welke tafel er gepland staat. Blijven jullie goed
oefenen met de kinderen, we merken in de rekenlessen zeker vooruitgang!
De IMV lessen zijn inmiddels gestart. We spelen elke woensdagochtend dapper op ons
keyboard verschillende liedjes! Op de website een korte impressie hiervan.
We hebben gestemd welke leerlingen groep 5 en 6 dit jaar zullen vertegenwoordigen in
de leerlingenraad. Dit jaar zijn dat Alec en Hiske uit groep 5 en Wester en Silke uit groep 6.
Van 24 tot en met 28 september doet de groep van uw kind mee aan de Week van de
Pauzehap, een lesprogramma van Ik eet het beter.
Tijdens de Week van de Pauzehap leren en ervaren leerlingen hoe lekker en leuk het is om te
kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een
verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee te
nemen. Op vrijdag 28 september is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond
tussendoortje. Het is leuk als uw kind zelf met een suggestie komt. U kunt uw kind daarbij
stimuleren om een tussendoortje te kiezen dat niet zo voor de hand ligt, zoals een bijzondere
fruitsoort of een aparte groentesnack.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Ook de kinderen van groep 7 en 8 hebben gestemd welke leerlingen dit jaar namens de
leerlingenraad de kinderen van school zullen vertegenwoordigen. Dit schooljaar zijn dat Djovanny
en Julia uit groep 7 en Hermon en Sabrina uit groep 8.
Morgen wordt de Comprix in Beweging sportdag voor de groepen 8 georganiseerd. Onze kinderen
gaan in sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk boksen, rolstoelbasketbal en rugby. Na afloop gaan
de kinderen van groep 8 rechtstreeks naar het sportveld voor de spelletjesmiddag.
Spaaractie leesboeken:
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat “Vriendschap” centraal.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Planteyn boeken in Gorredijk de actie: “Sparen voor je
schoolbieb”. Als school willen we graag het (voor-) lezen van kinderboeken stimuleren en onze
schoolbibliotheek uitbreiden met nieuwe, spannende en leuke kinderboeken. Hoe meer ouders
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken.
Hoe werkt de schoolbieb-actie?
 U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 kinderboeken bij Planteyn boeken en levert de
kassabonnen voor 1 november in op school.
 Planteyn telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt daarvan
een waardebon.
 School mag t/m 15 december voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij Planteyn boeken.
Even voorstellen:
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Nynke de Jonge, ik ben negentien jaar oud. Voor de zomervakantie
heb ik mijn opleiding tot onderwijsassistente afgerond. Nu ben ik begonnen met
de Pabo, mij lijkt het erg leuk om voor de klas te staan en kinderen iets te leren.
Vanaf 25 september ben ik elke dinsdag te vinden op ’t Ambyld in groep 3 en 4.
Ik heb er erg veel zin in en hoop er een leuke tijd van te maken! Groetjes,
Nynke de Jonge
Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 2e kwartaal bedraagt Euro 311,65. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
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Dorpsfeest:
Morgenmiddag 21 september begint het dorpsfeest 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 - 15.00 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. Groep 8 heeft die ochtend de
Comprix in beweging sportdag en gaat rechtstreeks vanaf sportcentrum Kortezwaag
naar de spelletjesmiddag.
 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 groepje hebben we inmiddels voldoende begeleiding, dank
daarvoor.
 De kinderen krijgen vrijdagmiddag op het veld consumptiebonnen. 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.
 Tijdens het dorpsfeest worden foto- en filmopnames gemaakt. Wilt u niet dat uw kind
op de foto of film, dan kunt u dit melden bij de feestcommissie en/of op school.
Groepsavonden (nog even ter herinnering):
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.
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.
Fietscontrole:
Gisteren zijn 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. Woensdag 26
september ook weer op de fiets op school komen jongens en meisjes van groep 5
t/m 8.
Oudervertelgesprek:
Leerkrachten ervaren dat het handig is om aan de start van een schooljaar een zorgvuldig en
goed beeld te krijgen van de nieuwe kinderen in de groep. Daarvoor worden onder meer het
leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht en de rapporten
gebruikt. Echter, we willen ook u als ouder hierin betrekken. Om die reden nodigen
we u in de week van 8 t/m 11 oktober uit om met u in gesprek te gaan over uw kind, om het
beter te leren kennen. Niet de leerkracht aan het woord, maar de ouders. Tijdens dit gesprek
van 15 minuten krijgt u de mogelijkheid om te vertellen over uw kind, welke interesses hij/zij
heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe)
groep. Het is de bedoeling dat u van tevoren een vragenlijst invult over uw zoon/dochter. Deze
ingevulde vragenlijst is het uitgangspunt tijdens het gesprek met de leerkracht. Morgen krijgen
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de kinderen daarvan de papieren versie mee naar huis. Aanmelden kan ook via
info@ambyld.nl
Kinderboekenweek:
Woensdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek met het thema vriendschap. Voor de
kinderen van groep 1 t/m 4 organiseren we een tekenwedstrijd en voor de kinderen van groep 5
t/m 8 een voorleeswedstrijd. Vrijdag 12 oktober organiseren we de finale van de voorleeswedstrijd
in het speellokaal en zal ook de uitslag van de voorleeswedstrijd worden bekend gemaakt. Vrijdag
19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een optreden van elke groep.
Hulp gevraagd:
Wie kan, datum onder voorbehoud, zaterdagmorgen 29 september helpen bij het verwijderen van
de zandbak? Opgave a.u.b. op school.
Ouderhulplijst:
Denkt u nog even om de ouderhulplijst? Met uw opgave kunnen we u als ouders gericht vragen voor
hulp bij diverse (school-) activiteiten. Per activiteit kunt u dan bekijken of u wel of niet kunt helpen.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 oktober a.s.
Agenda:
Vrijdag 21 september
Maandag 24 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Maandag 8 t/m
donderdag 11 oktober
Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Vrijdag 12 oktober
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag
26 oktober
Maandag 29 oktober

Sportdag Comprix groep 8
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.
Start Comprix College groep 7 en 8 in locatie Nijbeets
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
08.30 Uur scholing directeuren Comprix
20.00 Uur OR vergadering
Start Kinderboekenweek met als thema vriendschap
Dierendag
19.00 Uur schoonmaakavond
Oudervertelgesprekken
Groene Spelen groep 4 en 5 in Gorredijk
08.30 Uur directeurenoverleg
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend)
Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 ‘s middags
Einde Kinderboekenweek
19.30 Uur pleincommissie
13.00 Uur MR vergadering
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend)
Weeksluiting voor alle groepen
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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