NIEUWSBRIEF 6
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
22 november 2018

Nieuws van de peuters:
Vanaf deze week hebben we twaalf peuters op de woensdagochtend en komt Bernadet als
tweede leidster op de groep. We vinden het fijn dat Meike, Sjoerd en Fenna een tweede keer
komen en wensen Metkel een fijne tijd toe bij ons in 't Krielhûske.
De komende weken staan natuurlijk in het teken van het Sinterklaasfeest. We gaan een
stoomboot plakken, een pietengym liedje leren en nog veel meer maar ook jullie als ouders
aan de slag zetten. Thuis gezellig samen een schoen kleuren en/of versieren en in elkaar
zetten en dan z.s.m. weer meenemen naar school zodat we hem begin volgende week kunnen
zetten. Alvast veel plezier met deze ouder/kind activiteit!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Na de intocht zitten de kinderen vol van Sinterklaas! We beginnen in de klas rustig aan ook al
met dit thema.
Deze week oefenen we het benoemen van de kleuren; de
primaire, de secundaire. We hebben kleuren gemengd en
verven van donker naar licht.
"Hocus pocus met wat franje
rood en geel wordt oranje!
Hocus pocus met een zoen
blauw en geel wordt groen!
Hocus pocus met wat raars
blauw en rood wordt paars!"
Vandaag hebben de kinderen van groep 1 t/m 3 mee gedaan
aan de Pieten Spelen in Gorredijk. Ouders, heel hartelijk bedankt voor begeleiding en vervoer.
Kijk voor foto’s op de website www.ambyld.nl
We hebben de letters van m-aa-n geleerd. Volgende week gaan we aan de slag met
schaduwen herkennen.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Nog steeds genieten we van de mooie spreekbeurten van groep 4 en de onderwerpen zijn heel
verschillend. Zo hebben we veel gehoord over een zeeschouw, zijn we getrakteerd op snoep, waren
we onder de indruk van Anne Frank, keken we een filmpje van My Little Pony en mochten we op het
plein allemaal even op de tractor van Janco zijn vader zitten. En
alle kinderen hadden hun spreekbeurt thuis goed geoefend,
complimenten daarvoor! Vandaag is groep 3 samen met groep
1 en 2 naar de Pietenspelen in Gorredijk geweest. Ze hebben
het er erg naar hun zin gehad.
Op dinsdagmiddag 4 december gaan we op bezoek naar
museum Opsterlân waar het Kasteel van Sinterklaas is.
Binnenkort krijgen de kinderen hierover een briefje mee i.v.m.
vervoer en begeleiding.
Groep 3 werkt ondertussen alweer in kern 4 van het lezen en ze
kunnen al echt verhaaltjes lezen. Laat ze thuis ook maar eens
wat voorlezen; vinden ze meestal prachtig om te doen.
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Groep 4 oefent met de tafel van 2. Eind november moeten ze die kennen. In december gaan we
oefenen met de tafel van 10 en 5. Het helpt als er ook thuis regelmatig geoefend wordt.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Het vervoer naar het sprookje in Drachten op vrijdag 30-11-2018 is rond. De moeder van Hiske en
Sienna rijden, net als juf Froukje en juf Fimke. De kinderen komen op deze dag gewoon om 14:30
uur uit school!
Op vrijdagmiddag hebben we geweldige spreekbeurten gehad. Verschillende onderwerpen komen
aan bod zoals; IJshockey, Einstein, snowboarden, tijger, Enzo Knol, de zon, de Waddeneilanden
........... en er volgen nog meer leuke onderwerpen.
Afgelopen woensdag hadden we de afsluiting van onze IMV lessen op het keyboard. Onder grote
belangstelling hebben we laten horen wat we hebben geleerd de afgelopen periode! Foto’s staan op
de website. In januari start er een nieuwe ronde IMV lessen en krijgen we les in koperblazen.
Stiekem hebben we al een beetje geoefend met koperblazen, op dinsdag 20 november kwamen er 3
docenten van Stichting Federatie van Opsterlands
Muziekonderwijs ons een kort lesje trompetspelen geven. Dit
in het kader van lessen spelenderwijs-orkest die straks
mogelijk op school worden gegeven. Het was ontzettend
leuk! Op de website staan verschillende foto’s hiervan.
Alle ouders van groep 5/6 ontvangen een mail waarin meer
informatie staat voor leerlingen die mogelijk mee willen doen
aan lessen ‘spelenderwijs-orkest’.
De vervanging van juf Karin haar zwangerschap met ingang
van maandag 7 januari 2019 is geregeld. Harm Blumers gaat
juf Karin vervangen. Harm is ruim 41 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan 30 jaar als
directeur en 14 jaar als onderwijzer. In een van de eerstvolgende nieuwsbrieven gaat Harm zich
aan u voorstellen.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vorige week vrijdag zijn de kinderen van groep 7 en 8 naar de allerlaatste uitvoering van het
Sinterklaassprookje “Ali Ben Hassan” in De Bult in Ter Idzard geweest.
Afgelopen maandag startte de eerste van 4 lessen schoolschaatsen voor groep 7 en 8. Foto’s
staan op de website van school: www.ambyld.nl.
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van groep 7 en 8 naar de voorstelling “Maquette” door
Beumer & Drost in De Skâns geweest. Ouders hartelijk dan voor vervoer van alle activiteiten!
Dinsdag 4 december hebben de kinderen van groep 7 en 8 (en 3 t/m 6) in een serie van twee
lessen karateles.
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie is ook bekend: EURO3.184,-- Hartelijk dank jongens
en meisjes van groep 7 en 8 en u natuurlijk als klant…

Avonturenhoek en doeltjes geplaatst:
Afgelopen maandag en dinsdag is zijn de speeltoestellen van de avonturenhoek en de doeltjes
geplaatst. Onder de vogelnestschommel komt nog valzand. Kinderen moet tot die tijd nog even
geduld hebben. Familie Berga en Van Ginneken hartelijk dank voor de hulp!
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Kledinginzameling textiel labels:
De eerstkomende inzameling is op maandag 10 december vanaf 08.00 uur.
Schoolfruit:
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag: waspeen, appel en kiwi.
Algemene ouderavond:
De stukken voor de algemene ouderavond op woensdag 28 november zijn als bijlage bij deze
nieuwsbrief. Vandaag krijgen de oudste kinderen uit het gezin een papieren versie mee naar
huis. We combineren deze ouderavond met een presentatie van de Kanjertraining. Deze avond
begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Bedankt:
Bedankt decoteam die de school in Sinterklaassfeer heeft versierd. Het ziet er gezellig en sfeervol
uit.
Sinterklaas:
Wij hebben gehoord dat Sint en Piet op woensdag 5 december op bezoek komen op school. We
verwachten de kinderen deze dag de normale tijd op school. Om 9.00
uur verwelkomen we Sint en Piet op het schoolplein. Ouders zijn hierbij
van harte welkom.
Vervolgens gaan de leerkrachten met de kinderen naar binnen, waar
het feest verder gaat.
Programma Sint en Piet:
09.15 – 09.45 uur bij de peuters, 09.45 – 10.15 uur in groep 1 en 2,
10.30 – 11.00 uur in groep 3 en 4, 11.00 – 11.20 uur in groep 5 en 6
en tot slot 11.20 – 11.40 uur in groep 7 en 8.
Surprisetentoonstelling:
De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten hun surprise op dinsdag 4 december meenemen! Zet de
naam van wie de surprise is op de onderkant van de surprise, zodat het tot het laatste moment een
verrassing blijft van wie welke surprise is. Op dinsdag 4 december tussen 14.30 uur en 15.00 uur is
iedereen welkom de surprises van de kinderen te bewonderen.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 23 november
Zondag 25 november
Maandag 19 november
Dinsdag 27 november
Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Vrijdag 30 november

Ontruimingsoefening
Juf Hillie jarig
09.30 – 11.20 uur schoolschaatsen groep 7 en 8
Alle boeken van de MSM kast moeten zijn ingeleverd (zie
donderdag 29 november)
19.30 Uur ouderavond Kanjertraining
21.00 Uur algemene ouderavond
MSM kast (bibliotheekboeken) wordt omgewisseld.
Sprookje groep 5/6 in De Lawei Drachten. Vertrek 11.30 uur.
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Maandag 3 december
Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december
Vrijdag 7 december
Maandag 10 december
Woensdag 19 december
Maandag 24 december

09.30 – 11.20 uur schoolschaatsen groep 7 en 8
Karateles voor groep 3 t/m 8.
14.40 Uur surprisetentoonstelling
Sinterklaasviering vanaf 08.30 uur
12.30 Uur leerlingenraad
09.30 – 11.20 uur schoolschaatsen groep 7 en 8
08.00 Uur kledinginzameling textiel labels
Kerstviering
Start kerstvakantie t/m zondag 6 januari

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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