NIEUWSBRIEF 3
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
4 oktober 2018

Nieuws van de peuters:
Vorige week hebben we alweer twee nieuwe peuters mogen verwelkomen. Wij wensen ook
Fenna en Sjoerd veel plezier toe bij ons in 't Krielhûske.
De verjaardagsvlaggetjes zijn inmiddels bijna klaar en hangen aan de muur in onze klas. Van
een aantal kinderen zou ik nog graag een (pas)foto willen ontvangen.
Komende week gaan we aan de slag met appels. We gaan appels bekijken, ruiken, proeven,
schillen, snijden, appelcakejes bakken en een appel knutselen. Verder krijgen we bezoek van
Mirjam van der Hoek van het SFBO (sintrum frysktalige berne- opvang). Zij gaat een ochtend
meedraaien en kijken hoe wij met tweetaligheid omgaan en ons hierin tips en advies geven.
Nieuws uit groep 1 en 2:
In groep 1 en 2 zijn we begonnen met het thema "herfst", maar we werken natuurlijk ook aan
het thema van de Kinderboekenweek "kom erbij" (vriendschap).
We hebben de letters van t-a-k geleerd en heel veel kinderen hebben al wat meegenomen
voor de herfsttafel. Leuk!
De QR- code van ons nieuwe herfst filmpje hangt op de deur. Leuk om thuis ook eens te
bekijken. We werken de komende 4 weken aan verhaalbegrip (verhaal in de goede volgorde),
begrippen (op, naast, achter, links, rechts etc.) en serieren (op basis van 1 of 2 kenmerken).
Verder oefenen we nog voor de Kinderboekenweek het liedje/ dansje van Kinderen voor
Kinderen "Kom erbij" en hebben we een nieuw liedje geleerd "Jij en ik".
Als laatste nog een oproep; Is er een handige ouder die voor onze
poppenhoek nieuwe gordijntjes en kussenhoesjes naaien wil?
Kleuteruitspraken: "Wat heb jij een mooie tractor mee, een echte New
Holland, nee hij is niet nieuw, hij is al oud, kijk maar hier is hij kapot".
Gesprekje over herfst: bomen die blad verliezen en bomen die groen
blijven: "Dennenbomen zijn van plastic gemaakt"
Nieuws uit groep 3 en 4:
In tegenstelling tot wat er op de vorige nieuwsbrief stond, zijn de
Groene Spelen voor groep 4 en 5 niet op dinsdag, maar op donderdag
11 oktober. Een briefje hierover is inmiddels meegegeven en er zijn nog ouders nodig voor vervoer
en begeleiding. Op maandag 1 oktober is Maik de Wit bij ons in groep 4 gekomen. Wij wensen hem
een heel fijne schooltijd toe op ’t Ambyld. Stagiaire Nynke de Jonge is inmiddels bij ons begonnen
en ook haar wensen we een heel fijne tijd toe op ’t Ambyld.
Op vrijdag 19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een optreden. Wij doen een liedje en
de kinderen mogen hiervoor verkleedspullen en/of items die bij het liedje horen, meenemen. Ze
weten zelf wat er nodig is.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Op maandag 8 oktober heeft groep 5 hun aardrijkskundetoets. Het huiswerk hiervoor is
inmiddels mee gegaan! Donderdag 11 oktober hebben beide groepen de toets van
geschiedenis. Het werkboekje met huiswerk gaat vandaag mee naar huis. Dan kan iedereen
thuis leren, graag het boekje wel weer mee naar school de 11e.
Donderdag 11 oktober gaat groep 4/5 naar de Groene Spelen in Gorredijk. Hiervoor zoeken we
nog enkele rijders en begeleiders. Wie o wie ??
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Alle kinderen van de klas doen mee aan een onderlinge strijd in de klas wat betreft voorlezen.
We kiezen 3 vertegenwoordigers uit de klas om op 12 oktober mee te strijden om
voorleeskampioen van 't Ambyld te worden.
Graag stel ik mezelf voor: mijn naam is Froukje Bruinsma. Samen met mijn
vriend; Peter en onze kinderen Roan (7) en Linsey (2) wonen we in Tijnje.
Ruim 12 jaar ben ik werkzaam geweest bij verschillende winkelketens. De
Detailhandel is
in beweging, maar gaat niet de richting op die nog bij mij past. Onderwijzer
in het basisonderwijs is een eervolle functie, die mij geweldig lijkt om uit te
oefenen. Vandaar dat ik een carrière switch maak.
Sinds 13 september ben ik begonnen aan de opleiding Pabo-instroom.
Waarna ik hoop de verkorte Pabo (Pabo-maat en afstand) te kunnen doen.
Ik ben erg enthousiast over de opleiding en zeer gemotiveerd. Ik wil alles
weten over lesgeven en wil zoveel mogelijk leren. Zodat ik het vak
leerkracht, straks, goed kan uitoefenen. Ik ben heel blij dat ik op vrijdags
stage mag lopen in groep 5/6 op ‘t Ambyld.
Groetjes, Froukje Bruinsma.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vrijdag 21 september werd de Comprix in Beweging sportdag voor de groepen 8 georganiseerd.
Onze kinderen gingen in sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk in beweging met boksen,
rolstoelbasketbal en rugby. Foto’s staan op de website van school www.ambyld.nl.
Vorige week woensdag zijn alle fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 (goed) gekeurd op
veiligheidseisen. De kinderen kunnen hun OKE sticker op hun fiets plakken.
Vandaag krijgen de kinderen van groep 7/8 de vragen en antwoorden, de samenvatting en de
topografie van hoofdstuk 1 mee naar huis om te leren. De toets van dit hoofdstuk is op dinsdag 16
oktober. Succes jongens en meisjes!
Kinderkerstfeest:
De herfst is nog maar net begonnen en wij zijn alweer aan het nadenken over
het Kinderkerstfeest. Wij hebben natuurlijk weer enthousiaste kinderennodig om
er een feestje van te maken. Dus heb je zin en tijd, dan kun je je opgeven bij
Bernadet: (06 46451331/bjetjeanna@gmail.com)
Inmiddels is de kerstcommissie al 10 jaar actief om elk jaar de kerst te laten beginnen met
een gezellig samenzijn voor jong en oud in de mooie kerk van Terwispel.
Om deze traditie voort te kunnen zetten hebben we, buiten de kinderen, ook een enthousiaste
kerstcommissie nodig. De bestaande kerstcommissie wil graag het stokje overdragen aan een
nieuwe enthousiaste commissie.
Dus ben jij die enthousiaste ouder/vrijwilliger, die het stokje van ons over wil nemen en er met
de kinderen een mooi kinderkerstfeest 2018 van wil maken……… meld je dan bij Bernadet
(06-46451331/bjetjeanna@gmail.com)
GMR:
Op verzoek van de GMR graag uw aandacht voor de brief in de bijlage.
Schoolplein:
Inmiddels zijn ook de speeltoestellen van de avonturenhoek (grasveld grenzend aan het lokaal van
groep 7 en 8) besteld. De verwachting is dat in de tweede helft van november deze speeltoestellen
worden geleverd en geplaatst, inclusief twee straatdoeltjes die we per direct kunnen gebruiken op
het huidige voetbalpleintje. Het volgende project (planning tussen herfst- en kerstvakantie) is het
verwijderen van de huidige zandbak en het herplaatsen en herstraten van de nieuwe zandbak.
Het fietsenhok komt te vervallen, daarvoor in de plaats komen 2 bergingen voor materiaal van
zowel de peuters als de kleuters. Stichting Comprix plaatst geen fietsenhokken meer op haar
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schoolpleinen in verband met kans op vandalisme. Daarvoor in de plaats zullen er
fietsaanleunbeugels worden geplaatst waar de kinderen hun fiets kunnen neerzetten. Zo gauw
de exacte getallen bekend zijn van inkomsten en vooral uitgaven van ons nieuwe schoolplein,
worden die door Comprix mee genomen in de begroting van 2019. Als de ingediende begroting
wordt goedgekeurd door ons bestuur, zou dat betekenen dat Comprix de bestrating van het
gehele schoolplein voor haar rekening neemt plus 2 opbergruimtes (materiaal peuters en
materiaal kleuters). Doel is dat het schoolplein eind van dit schooljaar helemaal klaar is.
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.
Oudervertelgesprek:
Deze gesprekken vinden volgende week plaats. Het schema waarop u bent uitgenodigd is als
bijlage bij deze nieuwsbrief.
Kinderboekenweek:
Woensdag 3 oktober openden we de Kinderboekenweek met het thema vriendschap, zie ook foto’s
op de website van school www.ambyld.nl. 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. In elke groep maken de kinderen een poster met hierop
een gedicht/poëzie over vriendschap. Deze posters komen in het speellokaal te hangen. Vrijdag 19
oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een optreden van elke groep.
Luizenmoeders gevraagd:
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Daar kunnen we nog wel enkele
ouders bij gebruiken. Bent u bereid om daarbij te helpen dan kunt u zich melden bij Anita
Stoelwinder of via mail naar school.
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.
Spaar bij Poiesz gratis voor leuke, handige en luxe cadeaus:
U ontvangt bij elke € 2,50 aan boodschappen (excl. statiegeld) altijd een gratis spaarzegel.
Bovendien krijgt u extra spaarzegels bij tal van aanbiedingen. Bij 100 zegels is de spaarkaart
vol, u kunt er dan € 2,50 contant voor krijgen. Mocht u wel spaarzegels krijgen, maar niet
sparen, dan houdt school zich aanbevolen.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 oktober a.s.
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Agenda:
Donderdag 4 oktober
Maandag 8 t/m
Woensdag 10 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag
26 oktober
Maandag 29 oktober
Donderdag 1 november
Maandag 5 november
Vrijdag 11 november
Woensdag 14 november

Dierendag
19.00 Uur schoonmaakavond
Oudervertelgesprekken
08.30 Uur directeurenoverleg
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend)
Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 ‘s middags
Groene Spelen groep 4 en 5 in Gorredijk (geen lezen)
Einde Kinderboekenweek
Roelf afwezig i.v.m. nascholing
19.30 Uur pleincommissie
13.00 Uur MR vergadering
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend)
Weeksluiting voor alle groepen
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
19.30 Uur GMR
Juf Karin jarig
Sint Maarten
08.30 Uur directeurenoverleg
Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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