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17 januari 2019

Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 4e kwartaal bedraagt Euro 265,45. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Hoofdluis:
Bij de hoofdluiscontrole van vorige week waren alle kinderen hoofdluisvrij, fijn!
Juf Hillie:
Het herstel van juf Hillie gaat langzaam. Ze heeft nog veel pijn aan ribben en heup en vooral
onverwachte bewegingen en hoesten is pijnlijk. Namens ons allen beterschap en sterkte! Voor
wie het leuk vindt haar een kaartje te sturen: Hillie Berga, Alde Dyk 12, 8407 AD in Terwispel.
Schoolplein:
Vorige week vrijdag en afgelopen maandag is de zandbak op het peuter- en kleuterplein
aangelegd. Het volgende project is het verwijderen van de tegels rondom de ballenvanger en
vervolgens herstraten. Ook daarbij kunnen we weer hulp gebruiken. Als het zover is, doen we
een oproep. Zo langzamerhand begint het peuter- en kleuterplein vorm te krijgen. Kijk voor
foto’s op www.ambyld.nl

Nieuws van de peuters:
Vanaf de eerste week van het nieuwe jaar hebben we er weer een speelgenootje bij. Welkom
Chris en veel plezier bij ons in 't Krielhûske. Op maandag- en vrijdagochtend hebben we nu 8
“ pjutten” en op de woensdagochtend zelfs veertien. We zijn rustig begonnen met het weer
wennen aan elkaar en aan het schoolritme. Deze week laten we de peuters vrij knippen en
plakken en volgende week gaan we bezig met de nationale voorleesdagen. Het boek “ Harry
zoekt een huis” staat centraal en we organiseren op woensdag 23 januari een
voorleesochtend. Alle peuters mogen een papa, mama, opa of een oma meenemen naar school
om voor te lezen. Wij zorgen voor genoeg boekjes en een kopje koffie.
Nieuws uit groep 1 en 2:
We zijn het nieuwe jaar wat ongelukkig begonnen met de val van juf Hillie. Gelukkig is juf
Leentje bereid om haar te vervangen. Juf Hillie, heel veel beterschap van ons!
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De rest van het schooljaar loopt Miluca de Water, van het Friesland College, op woensdag en
donderdag stage bij ons. Elsa Fiseha Abraha loopt een aantal keren op vrijdag met ons mee.
Zij zit op OSG Sevenwolden en doet een burgerschapsstage. Miluca en Elsa zullen zich in de
volgende nieuwsbrief voorstellen. We hebben deze week helaas al weer de laatste gymles van
buurtsportcoach Rinse gehad. Het was erg leuk. Collin Mulder is al twee keer bij ons wezen
proefdraaien en komt vanaf volgende week echt bij ons in de klas. Een fijne tijd op 't Ambyld
Collin! Ons thema is winter. We hebben de letters van s-o-k geleerd en oefenen deze week het
verkort tellen; 2-4-6-8-10. Volgende week gaan we het hebben over temperatuur.
We zingen het liedje Bibber babber- de- bop:
Bibber babber- de- bop, ik zet mijn sneeuwmuts goed op.
Want buiten sneeuwt het alweer, het lijkt wel Eskimo- weer.
Bibber babber- de- baan, ik trek mijn wanten snel aan.
Want buiten vriest het alweer, het lijkt wel Eskimo-weer.
Bibber babber- de- bom, ik knoop mijn sjaal stevig om.
En weet je wat ik nou vind? Ik lijk wel een Eskimo- kind.
Met al die kleren aan kan ik naar de Eskimo's gaan.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Ook wij wensen juf Hillie veel beterschap toe en hopen dat ze snel weer bij ons in de klas kan zijn.
Ondertussen zijn we heel blij dat juf Leentje haar vervangt. Juf Nynke was afgelopen dinsdag voor
het laatst in onze groep. We hopen dat ze de komende weken haar toetsen haalt, zodat ze straks in
februari verder kan met haar stage in groep 1 en 2. Zelf zijn we op dit moment ook erg druk met de
Cito-toetsen en de kinderen moeten er soms van zuchten, maar ze doen goed hun best.
Volgende week starten de Nationale Voorleesdagen en natuurlijk besteden we daar in de klas ook de
nodige aandacht aan; de kinderen mogen elkaar dan voorlezen. Alle kinderen hebben voor de
kerstvakantie een leesboek mee naar huis gekregen om mee te doen aan de Leesbingo. Er zijn al
veel bingokaarten ingeleverd, maar nog niet allemaal. Heel graag allemaal de kaart en het boek
vóór 1 februari meenemen naar school, want dan komt juf Anke weer langs om de boeken mee te
nemen en een bingoprijs uit te delen. Groep 3 heeft binnenkort alle letters geleerd en de kinderen
ontvangen dan een mooi Letterdiploma! De kinderen van groep 4 oefenen nog volop met de tafels
om straks een Tafeldiploma te kunnen halen. De tafel van 5 en 10 staat nu centraal.
Nieuws uit groep 5 en 6:
De eerste weken na de kerstvakantie zitten er alweer op. De meeste
leerlingen zijn al gewend aan meester Harm en nu zitten we alweer in de
Cito toetsweken. Vrijdag 11 januari hebben we een veldverslag gemaakt in
de bibliotheek in Gorredijk. Alle vragen hadden te maken met de Romeinen.
De leerlingen hebben hard gewerkt om alle vragen te beantwoorden.
Op vrijdagmiddag komen er studenten om 3 keer met de leerlingen bezig te
gaan met programmeren. Groep 6 is erg enthousiast over iets wat je kan
besturen met je I pad. Groep 5 is dan druk bezig met techniek: tandwielen,
hefboomtechniek, draad stevig maken, alles komt aan bod op de vrijdagmiddag.
Woensdagochtend 23 januari starten de muzieklessen op een koperinstrument. De
leerlingen krijgen 10 weken hierop les en krijgen het instrument mee naar huis om
thuis ook te oefenen. Graag iedere woensdag weer meenemen naar school.
Vrijdag 25 januari graag allemaal je lievelingsboek meenemen. In het kader van de
voorleesdagen van 23 januari tot 2 februari schenken wij in deze periode extra
aandacht aan het voorlezen van boeken.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Na de feestmaand december breekt voor groep 8 een spannende tijd aan. De leerlingen zijn
met hun ouders zich aan het oriënteren welke school van voortgezet onderwijs wordt gekozen.
In week 7, de week van 11 t/m 15 februari, zijn de oudergesprekken gepland. Voor 1 maart is
de keus gemaakt en moeten de leerlingen zijn aangemeld. Ook dit schooljaar kiezen we als
eindtoets voor groep 8 voor ROUTE 8. Donderdag 31 januari doen we mee aan het
normeringsonderzoek, tevens een mooie manier om kennis te maken en vertrouwd te raken
met deze toets. De Eindtoets ROUTE 8 staat gepland op woensdag 17 en donderdag 18 april.
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Ook groep 7/8 is op vrijdagmiddag met studenten onderwijsassist van het Friesland College
met lessen programmeren. Vrijdag 6 februari doen we mee aan freerunnen in Jubbega.
Facebook:
Voor 1 op de 5 kinderen hebben ouders via het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
aangegeven geen toestemming te verlenen voor het gebruik van foto’s en video’s op facebook.
Dat levert een onwerkbare situatie op, omdat we moeilijk kinderen uit groepen kunnen halen
als er bijvoorbeeld foto’s of opnames worden gemaakt van activiteiten. Daarom is op het MR
overleg van woensdag 16 januari besloten als school te stoppen met facebook. De website van
school is up to date voor wat betreft foto’s van activiteiten en communicatie.
Oudergesprekken:
Maandag 11, dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 februari a.s. hebben we vanaf 14.45
uur en 19.00 uur voor alle ouders de oudergesprekken voor groep 1 t/m 8 gepland. De
uitnodiging hiervoor ontvangt u volgende week zowel digitaal als op papier. Wilt u voor het
maken van het schema het strookje of uw antwoord uiterlijk vrijdag 25 januari weer mee
naar school geven? Opgave kan ook via mail info@ambyld.nl met vermelding van de naam van
uw kind (-eren) en de dagen waarop u niet kunt.
Lezen:
In verband met de CITO toetsweek stoppen we met ingang van deze week voor een periode van
3 weken met lezen van half 9 tot 9 uur. Maandag 4 februari starten we weer.
Tút en derút:
Samenwerken aan de veiligheid van kinderen. De straat grenzend aan het schoolplein
is geen plek om te parkeren. Omwonenden maken melding van parkeren voor de uitrit.
Een onwenselijke situatie zult u begrijpen. Tút en derút.
Schoolfruit:
Deze week waspeen, peer en meloen.
Uitnodiging achterbanavond OndersteuningPlanRaad:
Als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 31 januari a.s.
Agenda:
Vrijdag 25 januari
Dinsdag 29 januari
Donderdag 31 januari
Dinsdag 5 februari
Woensdag 6 februari
Vrijdag 8 februari

Maandag 11 t/m
donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 t/m vrijdag
22 februari

10.30 Uur leerlingenraad
19.30 Uur OR overleg
Normeringsonderzoek Route 8 (gr. 8)
19.30 Uur pleincommissie (alternatieve datum OR overleg 29/1)
08.30 Uur directeurenoverleg
Onderwijsevaluatie team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Gryt Krist jarig
Rapporten mee
10.15 -11.45 Uur freerunning groep 7/8 in Jubbega
Oudergesprekken
Weeksluiting voor en door alle kinderen.
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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