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Kerstviering:
Woensdag stond in het teken van de kerstviering. ’s Ochtends gingen alle leerlingen in
gemengde groepjes langs de verschillende onderdelen. ’s Avonds was het Kerstbuffet. Het zag
er prachtig en sfeervol uit. Namens ons allemaal u als ouders geweldig bedankt voor de hulp,
begeleiding en het overheerlijke Kerstbuffet. Foto’s staan op de website van school:
www.ambyld.nl

Even voorstellen:
Mijn naam is Harm Blumers. Na gisteren 67 jaar oud. Ik ben woonachtig in Siegerswoude,
getrouwd en met de beide kinderen van mijn vrouw nog in huis. De twee van mezelf zijn de
deur allang uit. Eén dag per week pas ik op twee kleinkinderen (driekwart jaar en twee jaar).
Na 40 jaar onderwijs (Rotterdam, Siegerswoude en Drachten) ben ik ruim twee jaar geleden
gepensioneerd en is het “grote genieten” begonnen. Nu is dat voor in het voorjaar, zomer en
vroege herfst geen enkel probleem. Ik ben een buitenman en dus graag in de tuin en kas
bezig. 's Winters is daar niks te doen en dan is het krant lezen en weer eens lezen en nog eens
lezen....Kortom: het is zitten op de stoel en bedenken: “hwat sil ik hjoed es útheve?”
Gelukkig heb ik lang gewerkt in het mooiste beroep van de wereld en is er tegenwoordig een
tekort aan leerkrachten. Dus afgelopen oktober ben ik weer begonnen en het was als vanouds:
hartstikke leuk om weer in een klas bezig te zijn!! Ergens in het voorjaar is juf Karin weer
terug, dan moet ik de tuin weer in en stop tot de volgende herfst.
Ik kijk er naar uit om in de groep 5/6 te vervangen gedurende de verlofperiode van juf Karin.
Ik hoop dat de kinderen het naar de zin zullen hebben en daarbij ook nog flink wat leren. We
zullen elkaar in de komende maanden ongetwijfeld eens treffen op school. Mochten er in de
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komende tijd vragen over het een en ander zijn? Niet mee rondlopen, maar binnen komen en
vragen.
Met vriendelijke groet, Harm Blumers
Nieuws van de peuters:
Vorige week was het al weer een jaar geleden dat Esther en Roelf ons de kans gaven met de
peuters bij 't Ambyld in te trekken. Een jaar alweer en het is voorbij gevlogen. “ Time flies,
when you' re having fun”. Meedoen met activiteiten als modderdag, Boekenweek, Sinterklaas
en nu het Kerstdiner. Wij genieten met volle teugen op dit mooie stekkie, bedanken Esther,
Roelf en team Ambyld voor alle betrokkenheid en wensen iedereen hele fijne feestdagen en
een gezond, liefdevol, creatief, sprankelend en boeiend 2019 toe!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat hebben we een mooi kerstfeest gehad! ‘s Ochtends gezellig met elkaar geknutseld,
spelletjes gedaan en 's avonds heerlijk gegeten. Wat een mooie en lekkere creaties van
iedereen! We hebben nu 3 hele leuke gymlessen van buurtsportcoach Rinse gehad. Na de
vakantie nog 2 keer. Na de vakantie beginnen we met ons thema "winter". Hopen dat het ook
écht winter wordt... De eerste week na de vakantie oefenen we met "tegenstellingen" en we
leren de letters van s-o-k. Morgen krijgen de kinderen hun gymschoentjes mee naar huis, om
even te passen en/of te wassen, na de vakantie graag weer mee terug naar school. Het bezoek
van de schoolarts, gepland op woensdag 9 januari, komt te vervallen. Nieuwe datum volgt.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Na een prachtig en vooral ook heerlijk kerstbuffet is het wel even schakelen om nog 2 dagen het
gewone ritme op te pakken. Toch proberen we het, want er moet nog wel wat gebeuren. Groep 4
heeft net een taaltoets over werkwoorden (of doewoorden) gehad. Die was best moeilijk, dus gaan
we extra mee oefenen. Het rekenen wordt ook steeds moeilijker. We zijn druk aan het optellen en
aftrekken tot 100 en leren ondertussen ook de kwartieren van het klok kijken. Daarnaast oefenen
we regelmatig de tafels van 2, 5 en 10.
Groep 3 sluit deze week kern 5 alweer af en heeft nu bijna alle letters onder de knie. Het lezen gaat
al heel knap! Juf Nynke heeft een rekenles over de vrienden van tien gegeven en liet de kinderen
rekenen met snoepjes. Dat was lekker en leerzaam!
Juf Anke van de bieb is in de klas geweest en heeft voorgelezen uit het prentenboek ‘Johannes, de
parkiet’. Vervolgens mochten de kinderen allemaal een leesboek uitzoeken om in de kerstvakantie
thuis te lezen. Dit boek gaat vrijdag mee naar huis en er zit ook een leesbingo-formulier bij. Aan u
als ouders de vraag om samen met uw kind de leesopdrachten in de vakantie uit te voeren. Na elke
uitgevoerde opdracht kan deze worden doorgestreept op de bingokaart. Volle kaarten kunnen na de
kerstvakantie op school worden ingeleverd. Juf Anke komt dan later nog eens langs en deelt dan
een prijsje uit. Alle kinderen krijgen ook leesbladen met woordrijen mee. Deze kunnen in de
vakantie worden geoefend: in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes lezen. Op school noemen we dat
racelezen en de kinderen doen het graag.
Tot slot wensen we natuurlijk iedereen een heerlijke kerstvakantie toe! Geniet van alle vrije tijd!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Vrijdag 11 januari zijn we uitgenodigd in de bibliotheek voor: De wereld van de bieb
Kennismaken met de bibliotheek in Romeinse stijl! Dat is in een notendop wat De wereld van
de bieb inhoudt. De leerlingen worden ontvangen in de bibliotheek en gaan samen met de
leesconsulent terug in de tijd. Wist je bijvoorbeeld dat bibliotheek al een heel oud woord is?
Bibliotheek is Grieks voor ‘boekenbewaarplaats’ en de Romeinen hebben veel van de Grieken
overgenomen.
De leerlingen gaan de Romeinse bibliotheek verder aanvullen met bijzondere verhalen. Zij
krijgen een plattegrond van het Romeinse Rijk met daarop 10 vragen. Deze vragen kunnen
worden opgelost door op zoek te gaan naar de juiste plek in de bibliotheek. Wanneer alle
vragen zijn beantwoord ontstaat er een heel bijzonder veldverslag. Ook hebben de leerlingen
kennis opgedaan over de verschillende onderdelen van de bibliotheek zoals tijdschriften,
catalogus en diverse boeken. We zoeken voor deze ochtend nog vervoer. Bij mooi weer op de
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fiets, bij slecht weer met de auto. We worden om 9:00 uur verwacht, vertrek op school tussen
8:30 en 8:45 uur. We zijn rond 10:15 uur weer terug op school.
Vanaf vrijdag 11 januari start groep 6 met 3 lessen programmeren. Op vrijdag komen er
studenten van het Friesland College deze lessen verzorgen. Groep 5 gaat op deze momenten
met techniek aan de slag! We wensen meester Harm veel plezier en succes na de
Kerstvakantie! Juf Karin wensen we veel plezier met haar zwangerschapsverlof!
Spelenderwijs Orkest voor kinderen van groep 5 en 6:
De aanmelding voor het Spelenderwijs Orkest is in volle gang. Er hebben zich inmiddels al
leerlingen aangemeld. Natuurlijk kunnen er altijd nog meer jonge talenten op les. Het orkest
start begin januari 2019. De opgave is tot 31 december (zie ook bijlage).
Nieuws uit groep 7 en 8:
Maandag 10 december was de afsluitende 4e les schoolschaatsen. Tijdens deze les werd er
door de kinderen fanatiek geschaatst voor de 11 Stedenmedaille. Afgelopen dinsdag was de
tweede en tevens laatste karateles. Gisteren hebben we met elkaar genoten van de Kerst
werkles met spelletjes en knutselen. ’s Avonds was het heerlijke en gezellige Kerstbuffet.
Ook groep 7/8 start met programmeren op vrijdag 11 januari. Na de kerstvakantie in week 3 is
de start van de toetsweek. Op donderdag 31 januari doet groep 8 mee aan het
normeringsonderzoek van Route 8. We hebben ons hiervoor aangemeld zodat de kinderen van
groep 8 kennis kunnen maken met Route 8. Er komt geen verwijzing uit deze normeringstoets,
het gaat puur om kennismaken. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie. Hele fijne
feestdagen!
Oliebollenloop:
Ook dit jaar is er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 weer de mogelijkheid om het jaar
sportief af te sluiten! Dit kan namelijk bij de kidsrun van de oliebollenloop in Gorredijk.
In de bijlage de flyer met alle informatie. Belangrijkste informatie: deelname is gratis, opgeven
via www.oliebolenloop.nl en voor iedereen is er een oliebol en een medaille!!
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 januari a.s.
Agenda:
Maandag 24 december
Maandag 31 december
Donderdag 3 januari
Maandag 7 januari
Vrijdag 11 januari
Woensdag 16 januari
Dinsdag 29 januari
Donderdag 31 januari
Vrijdag 1 februari

Start kerstvakantie t/m zondag
6 januari
Oliebollenloop Kidsrun Gorredijk
Juf Femke jarig
Hoofluiscontrole
09.00 Uur groep 5 en 6 bezoek
bibliotheek
13.00 Uur MR overleg
19.30 Uur OR overleg
Normeringsonderzoek Route 8 (gr. 8)
10.30 Uur leerlingenraad

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

OR, MR en personeel
wenst iedereen
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