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Hallo allemaal,
Ik zal mij even voorstellen.. Mijn naam is Kees Cats en ik ben 62 jaar oud,
getrouwd en vader van twee dochters, één van 24 jaar en één van 25 jaar oud.
Ik ben woonachtig in Nijeberkoop. Voorheen ben ik altijd automonteur geweest.
Op de donderdagochtend kom ik als vrijwilliger op school kleine klusjes doen,
dus ik zal u vast wel eens ontmoeten. Tot ziens!
Vriendelijke groet, Kees Cats
Nieuws van de peuters:
Wij zijn bijna klaar voor 11 november. Onze herfstboomlampion is af en we zijn deze week nog
druk aan het oefenen met de Sint Maarten liedjes. Verder hebben we het over regen. Vorige
week ging het ineens regenen tijdens het buitenspelen en werden we een beetje nat. Wat heb
je nodig om niet nat te worden? Een regenjas, regenhoed, laarzen en een paraplu. We gaan
een verhaaltje over Masja in de regen voorlezen en zijn bezig met het plakken van Tomke (met
regenjas, laarzen en regenhoed) in de regen. In de klas gaan we het geluid van regen (hard
en zacht) maken door met stokjes op de grond te tikken.
Ook al is het wat kouder en natter, wij gaan nog steeds buiten spelen. Schoenen, jassen en
broeken kunnen dus vies worden. Laarzen en extra kleding mogen meegenomen worden.
Nieuws uit groep 1 en 2:
We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt aan onze lampionnen (champignonnen volgens
een van de kinderen) en het resultaat mag er zijn! Prachtige dinosaurussen en eenhoorns zijn
er gemaakt. Na Sint Maarten beginnen we rustig aan met ons volgende thema "Sinterklaas".
De QR- code van het woordenschat filmpje hangt binnenkort weer op de deur.
We gaan de komende weken werken aan:
- auditieve discriminatie ( verschil horen in geluiden, in woorden en in klanken).
- primaire en secundaire kleuren benoemen.
- schaduwen bij een afbeelding zoeken.
We leren de letters van het woord "maan".
Vanaf dinsdag 4 december krijgen we 5 keer gymnastiekles van de buurtsportcoach. Dit vindt
plaats in het speellokaal. De kleuters gymmen dan gewoon in hun ondergoed.
We hebben ons opgegeven voor de Pietenspelen in de Skans in Gorredijk. Wij gaan hier samen
met groep 3 op donderdag 22 november naar toe. Nader bericht volgt.
Nieuws uit groep 3 en 4:
De eerste spreekbeurten zijn geweest in groep 4 en wat hebben we daar van
genoten! We weten nu veel meer van dinosauriërs, cheerleaden,…….. Natuurlijk is
het spannend, maar de kinderen doen het heel knap. Ook een compliment aan de
ouders die zo goed hebben geholpen met de
voorbereidingen. De ouders van de kinderen in groep 3 hebben inmiddels een
mailtje ontvangen met inloggegevens om ook thuis te kunnen oefenen met Zoem
van Veilig Leren Lezen. Leuk om thuis eens te proberen en zo krijgt u als ouder ook
een beetje meer zicht op waar we op school mee bezig zijn.
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Nieuws uit groep 5 en 6:
Op maandag 19 november staat er een aardrijkskundetoets voor groep 5 gepland. Een week
van te voren krijgen ze het werkboekje mee om thuis te leren en te oefenen.
Op woensdag 14 november gaan we lootjes trekken voor Sinterklaas. We vieren dit gezellige
feest op woensdag 5 december in de klas met beide juffen. We verwachten dat iedereen een
surprise en gedicht maakt en hierbij zorgt voor een cadeautje van (ongeveer)
€ 3,00. Natuurlijk hopen we dat de Sint ons ook nog even een kort bezoekje komt brengen!
Niet vergeten, woensdag 21 november staat onze uitvoering van het keyboard optreden
gepland!
We schieten aardig op met het tafels oefenen, toch merken we dat best veel leerlingen de
tafels nog onvoldoende beheersen. Graag hier thuis aandacht voor en hiermee oefenen. In de
klas is te zien welke tafels er nog geoefend moeten worden per leerling. Nu alle tafels aan bod
gekomen zijn, gaan we door met de tafels door elkaar maar welke volgorde dat is blijft een
verrassing. Zo hopen we te voorkomen dat ze niet weer wegzakken...
Vrijdag 30 november gaat groep 5 en 6 naar het sprookje in de Lawei in Drachten. Dit jaar
heet de voorstelling; Asterix en Obelix en de intrigant.
 We zijn nog op zoek naar ouders die willen rijden. We vertrekken om 11:30 uur vanaf
school. Ouders mogen de voorstelling ook bijwonen. Vertrektijd uit Drachten zal rond
13:30 uur zijn. Graag opgeven bij juf Karin of juf Fimke
Spelenderwijs Orkest in groep 5/6:
verzorgt dinsdag 20 november om 10.30 uur een promoles om kinderen te enthousiasmeren
voor muziek. Na de promoles krijgen de kinderen een folder mee. Hierop staat alle informatie
wat betreft kosten, tijdstip en dag van de lessen met de mogelijkheid om zich hiervoor op te
geven.
Nieuws uit groep 7 en 8:
16 November zijn de kinderen uitgenodigd om de laatste uitvoering te zien van het
Sinterklaassprookje in Weststellingwerf. Het sprookje “Ali Ben Hassan” wordt gespeeld in
Dorpshuis De Bult in Ter Idzard (Idzardaweg 47, 8476 EN Ter Idzard). Het sprookje begint om
13.00 uur en is om ongeveer 15.00 uur afgelopen. Betekent dat de kinderen wel iets later
thuis zijn.
20 November gaat groep 7/8 naar de voorstelling “Maquette” door Beumer & Drost. De
voorstelling in De Skâns begint om 10.00 uur en duurt ongeveer een uur.
Vergoeding textiellabels:
De vergoeding van de inzameling over het 3 e kwartaal bedraagt Euro
314,68. Allemaal hartelijk bedankt voor het inzamelen!
Schoolfruit:
Vanaf week 46 (12 t/m 16 november) t/m week 16 (15 t/m 19 april) doet
school mee aan het project Schoolfruit. De leveringen vinden standaard
plaats op dinsdag tussen 07.30 uur en circa 16.00 uur. Dat betekent dat
met ingang van volgende week de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag geen fruit mee hoeven te nemen naar school.
Door mee te doen aan dit project, dragen we als school bij aan de gezondheid van onze leerlingen.
Humanitas Sinterklaasactie:
Als bijlage informatie over de Humanitas Sinterklaasactie.
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 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. Van de meeste leerlingen hebben we het toestemmingsformulier al ontvangen, maar
nog niet van iedereen. Indien van toepassing vragen we u het formulier alsnog in te leveren.
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Ouderavond Kanjertraining:
We zijn heel blij met het grote aantal opgaven voor de ouderavond Kanjertraining. We
combineren deze ouderavond Kanjertraining met de zakelijke ouderavond, deze is dus ook op
woensdag 28 november. De avond begint om 19.30 uur. Nadere info volgt nog.
Spaaractie leesboeken:
De spaaractie leesboeken heeft een bedrag opgeleverd van EURO 48,75. Alle kleine beetjes helpen!
SponsorKliks
Denkt u met de feestmaanden voor de boeg aan de cadeautjes aan onze SponsorKliks? Het
werkt simpel: als u iets wilt kopen bij een webshop, ga dan eerst naar de website van ’t
Ambyld, www.ambyld.nl
Klik daar op de button ‘SponsorKliks’ onder het kopje ouders
Kies daar de webwinkel naar keuze, maak uw keuze en plaats bestelling.
Het kost u niets meer, maar een klein percentage van het aankoopbedrag wordt beschikbaar
gesteld aan de school. Op dit moment staat de teller op EURO 359,59.
Kerstviering:
Het is nog ver weg, maar wij zijn al begonnen met de voorbereidingen voor onze Kerstviering.
Deze hebben we gepland op woensdag 19 december. In de ochtend houden we een grote
werkles en 's avonds een soort Kerstdiner. Verdere informatie over beide volgt nog!
Wel vragen we of er ouders zijn die op woensdagochtend willen helpen bij de grote werkles.
Dit mag zijn met een eigen idee, maar ook bij iets wat door ons bedacht is. Volgende week
maandag komt er een briefje mee waarop u zich op kunt geven!
Verzoek van de OR:
De OR is op zoek naar een grote kerstboom voor op het schoolplein. Mocht u thuis een
dergelijke boom hebben of iemand weten die hem aan school wil schenken, dit gaarne
doorgeven aan Peter van Ginneken of school.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 november a.s.
Agenda:
Zondag 11 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Dinsdag 20 november
Woensdag 21 november
Donderdag 22 november
Vrijdag 23 november
Zondag 25 november
Dinsdag 27 november
Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Vrijdag 30 november
Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december

Sint Maarten
08.30 Uur directeurenoverleg
Start Schoolfruit
Groep 7 en 8 naar sprookje De Bult Ter Idzard. Vertrek 12.25 uur.
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.
Pietenspelen voor groep 1/2/3.
Ontruimingsoefening
Juf Hillie jarig
Alle boeken van de MSM kast moeten zijn ingeleverd (zie
donderdag 29 november)
19.30 Uur ouderavond Kanjertraining
20.45 Uur zakelijke ouderavond
MSM kast (bibliotheekboeken) wordt omgewisseld.
Sprookje groep 5/6 in De Lawei Drachten. Vertrek 11.30 uur.
Karateles voor groep 3 t/m 8.
Sinterklaasviering
Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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