NIEUWSBRIEF 4
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
18 oktober 2018

Nieuws van de peuters:
Na de “appeltjes” zijn we langzaam aan begonnen met het thema “herfst”. Wat
een bladeren liggen er op ons plein. Vegen, harken, in de kruiwagen scheppen
en op een bult gooien. Blaadjes plakken op papier, een liedje van Tomke over
“bledsjes op it paad en yn de tûn” , we hebben het er deze week nog heerlijk
druk mee! Volgende week is het herfstvakantie. Alvast veel plezier allemaal!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wij zijn in groep 1-2 druk aan het zingen en dansen, want vrijdag treden we op voor de rest
van de school. We zingen het liedje "Jij en ik" uit Koekeloere (schooltv).
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kun je alles delen.
weet je dat dat moet.
kun je samen spelen.
maak je het weer goed.

Samen fietsen, samen ballen, samen uit het klimrek vallen.
Jij en ik, en ik en jij, samen zijn wij wij.
Als je vriendjes bent.....(herh.)
Samen steppen, samen hollen, samen in de zandbak rollen.
Jij en ik, ik en jij, samen zijn wij wij
Als je vriendjes bent...(herh.)
Samen lachen, samen snoepen, samen gekke dingen roepen
Jij en ik, en ik en jij, samen zijn wij wij
Jij en ik, en ik en jij, samen zijn wij wij
Verder zijn we al begonnen met de lampionnen voor Sint
Maarten. We maken dit jaar een dinosaurus. We hebben
geoefend met de begrippen: erop, eronder, ervoor, erachter,
links en rechts, maar ook van klein naar groot, dik naar dun
bijv.
Eén van de opdrachten in de kring was: de jongens en de meisjes moeten van groot naar klein
gaan staan. In de zandtafel hebben de kinderen een prachtig dinolandschap gemaakt! Zie
foto.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Wij hebben flink geoefend met het liedje ‘Je mag er zijn’ en voor het optreden vrijdag mogen de
kinderen verkleedkleren meenemen. Graag in een plastic tas met naam meegeven. Liever niet
meteen aandoen, want anders is het geen verrassing meer bij het optreden.
Op school werken de kinderen regelmatig op de computer met Mijn Klas en dat vinden ze heel leuk.
Daarom krijgen ze vrijdag inlogcodes mee naar huis om eventueel ook thuis in de herfstvakantie dit
te kunnen doen. Het is in ieder geval helemaal gratis!
Na de herfstvakantie start groep 4 met spreekbeurten. De kinderen krijgen hierover informatie en
een indeling mee naar huis.
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Denkt u er even om dat de kinderen na de herfstvakantie zoveel mogelijk zelfstandig naar de klas
gaan? We gymmen voortaan elke dinsdag en donderdag!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Maandag 5 november staat de tweede aardrijkskunde toets voor groep 6 gepland. Maandag na
de herfstvakantie krijgen de leerlingen hun werkboekje weer mee naar huis om te gaan leren.
Om alvast in de agenda te noteren: woensdag 21 november is de afsluiting van onze keyboard
lessen. Dat betekent dat we rond 9 uur een optreden geven met van alles wat we geleerd
hebben. Dit alles gebeurt op school. We zijn druk aan het oefenen voor onze
weeksluiting morgen. We zingen, rappen en dansen wat af de laatste dagen!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 7 en 8 hun eerste aardrijkskunde toets
gehad. Gisteren hebben de kinderen het resultaat daarvan mee naar huis gekregen.
Na de herfstvakantie heeft groep 7/8 de toets van geschiedenis.
Vrijdag 16 november zal er een einde komen aan 70 jaar Sinterklaassprookje Wolvega e.o.
Meester Roelf speelt hierin mee, daarom zijn de kinderen van groep 7 en 8 uitgenodigd door
de sprookjescommissie om de voorstelling op vrijdagmiddag 16 november bij te wonen.
Dinsdag 20 november gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar de voorstelling "Maquette" door
Beumer & Drost. De voorstelling begint om 10.00 uur in De Skâns te Gorredijk.
Bedankt!:
Deco versiercommissie voor het in herfstsfeer brengen van de school. Ouders die hebben geholpen
bij de schoonmaakavond 4 oktober j.l. en ouders voor begeleiding en vervoer bij het
schoolkorfbaltoernooi (zie onderstaand)
Schoolkorfbaltoernooi:
Woensdag 10 oktober deden we met 3 teams mee aan het
schoolkorfbaltoernooi op de korfbalvelden van LDODK in Gorredijk. Het
weer werkte ook goed mee! Ons eerste team werd 5e in de poule met 1
punt uit 5 wedstrijden. Ons tweede team werd 3e in de poule met 6
punten uit 5 wedstrijden en ons 3e team wist poulewinnaar te worden
door al haar wedstrijden te winnen! Van harte gefeliciteerd. Ouders
bedankt voor begeleiding en vervoer.
Schoolgids en schooljaarplan:
De schoolgids 2018-2019 en het schooljaarplan 2018-2019 staan online. U kunt de bestanden op de
website van school www.ambyld.nl downloaden.
Toestemming gebruik beeldmateriaal:
Op de scholen van de Stichting Comprix wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de
leerlingen. Met de brief in de bijlage (u ontvangt vandaag ook een papieren versie) vragen we u
aan te geven waarvoor obs ‘t Ambyld beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt
worden. Het toestemmingsformulier a.u.b. inleveren voor 2 november.
Ouderavond Kanjertraining:
De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders
daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij hopen dan ook u te mogen begroeten op de ouderavond.
Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en
hoe u daar thuis mee om kunt gaan. Opgave a.u.b. voor 2 november. Zie bijlage. We
combineren deze ouderavond Kanjertraining met de zakelijke ouderavond, deze is dus ook op
woensdag 28 november.
Kinderboekenweek:
Vorige week vrijdag 12 oktober was de finale van de voorleeswedstrijd. Alec, Laura, Jasper, Julia,
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Chimène en Tanja lazen een fragment voor uit een zelf gekozen boek. Uiteindelijk besloot de jury,
bestaande uit meester Willem, juf Tineke en juf Grietje dat Tanja de Jong de voorleeskampioen van
2018 is geworden. De tekenkampioen van 2018 van groep 1 t/m 4 is geworden Esmee Boersma uit
groep 4. Tanja en Esmee, van harte gefeliciteerd! Kijk ook op www.ambyld.nl
Morgen sluiten we de Kinderboekenweek af met een optreden van, door en voor alle kinderen.

Spaaractie leesboeken:
 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.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 november a.s.
Agenda:
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m vrijdag
26 oktober
Maandag 29 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Maandag 5 november
Zondag 11 november
Maandag 12 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Zondag 25 november
Woensdag 28 november

Weeksluiting voor alle groepen
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Uiterste inleverdatum toestemmingsformulier beeldmateriaal
19.30 Uur GMR
Opgave ouderavond Kanjertraining en formulier
toestemming gebruik beeldmateriaal
Juf Karin jarig
Sint Maarten
Start Schoolfruit
08.30 Uur directeurenoverleg
Groep 7 en 8 naar sprookje De Bult Ter Idzard
10.00 Uur voorstelling "Maquette" door Beumer & Drost. De
voorstelling begint om 10.00 uur in De Skâns te Gorredijk.
09.00 Uur afsluitend optreden groep 5 en 6.
Ontruimingsoefening
Juf Hillie jarig
19.30 Uur ouderavond Kanjertraining
20.45 Uur zakelijke ouderavond
Met vriendelijke groet,
Roelf Grasmeijer
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