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Juf Hillie:
Het herstel van juf Hillie gaat langzaam, maar gestaag vooruit. Voor de oudergesprekken hebben
we juf Hillie wel ingedeeld, maar dat is op dit moment nog onder voorbehoud.
Nieuws van de peuters:
We hebben de eerste weken van dit nieuwe jaar al weer veel gedaan. Mooie knip- en
plakwerken gemaakt, met vormen een voorleestrom bestempeld, het voorleesboek “Harry
zoekt een huis” voorgelezen, ouders en grootouders op bezoek gehad om voor te lezen,
sneeuwkettingen geregen, liedjes gezongen en van het winterweer genoten. We hebben
afscheid genomen van Collin en wensen hem veel plezier op 't Ambyld. Deze week krijgen wij
er ook meteen weer een nieuwe peuter bij. Veel speelplezier in 't Krielhûske Lieke!
Woensdag 6 februari (19.30 uur) hebben wij een ouderavond voor alle peuterouders. Samen
met Petra Renema van het SFBO gaan we het hebben over ons tweetalig beleid.
Nieuws uit groep 1 en 2:
We sluiten deze week het thema "winter" af en beginnen volgende week met het thema
"beroepen". We oefenen rijmen (passief en actief), sorteren (wat hoort bij elkaar) en
geldbesef.
De letters van k-o-k worden aangeboden.
De QR-code van het woordenschat filmpje van "beroepen" komt weer op de deur te hangen.
Juf Nynke komt vanaf 12 februari elke dinsdag bij ons in de klas stage lopen.
De afgelopen week is er heel veel voorgelezen, in verband met de nationale voorleesdagen.
Juf Elsa heeft een verhaal van Kleine IJsbeer voorgelezen.
Elke dag komen er kinderen van groep 3 en 4 voorlezen en
vrijdag 1 februari komt Anke Leffering van de bibliotheek bij
ons voorlezen.
Vrijdag 15 februari hebben we weer een weeksluiting. Wij gaan
voor de andere kinderen en leerkrachten een dinodans
opvoeren. Zouden de kinderen daarom zoveel mogelijk groene
kleding aan kunnen deze dag? Alvast bedankt voor de
medewerking!
Even voorstellen:
Hallo, ik ben Elsa Fiseha Abraha 15 jaar oud, kom uit Eritrea en ik ben sinds 3 jaar in
Nederland.
Ik zit al 2 jaar op school op het OSG Sevenwolden Heerenveen. Ik ga
volgend jaar de Entree opleiding MBO doen. Ik vind het leuk om
kinderen te helpen met dingen die ze lastig vinden in de klas. Ik doe
mijn stage in groep 1 en 2 hier op school. Mijn hobby's en talenten zijn
voetbal en haarvlechten maken, basketbal, boeken lezen en ik spreek
drie talen.
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Mijn naam is Miluca de Water, ik woon in Gorredijk. Ik ben 16 jaar oud en
doe de opleiding Onderwijs Assistent aan het Friesland College. Ik heb
hiervoor stage gelopen op een BSO en Peuterspeelzaal. Nu loop ik op
woensdag en donderdag stage bij groep 1 & 2. Ik vind het leuk om in
Terwispel stage te lopen, omdat ik lekker dicht bij huis ben, dus de kinderen
ook snap als in de omgeving wat gebeurd.
Ik werk bij de Albert Hein in Gorredijk, ook voetbalde ik eerst in Heerenveen en ik heb nog een
tijd in Gorredijk gevoetbald. Ik hou wel heel erg van sporten.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Tijdens de voorleesdagen lezen de kinderen van groep 3 en 4 om de beurt voor bij
de kleuters en dat is leuk en erg gezellig. Ook in de eigen klas wordt er regelmatig
voorgelezen. We zitten nu midden in het spannende verhaal van Heintje en de
minpins van Roald Dahl.
We kijken ook veel op de klok tegenwoordig, want zowel groep 3 als groep 4 krijgt
regelmatig sommen over hoe laat het is of hoe lang iets heeft geduurd. Ook goed
om thuis eens te oefenen.
Vanaf donderdag 14 februari komt Kimberley Rennes stagelopen bij ons in de klas.
Ze is eerder stagiaire geweest bij ons op school toen ze de opleiding voor
Onderwijsassistent volgde. Nu doet ze de Pabo. We heten haar alvast van harte
welkom en wensen haar een fijne tijd toe. Volgende week krijgen alle kinderen hun
nieuwe rapport mee, maar nog niet alle rapporten zijn ingeleverd op school. Op het
bord in de klas staan de namen van de kinderen van wie het rapport nog mist.
Denkt u er even om?
Nieuws uit groep 5 en 6:
Hoera, hoera de baby is geboren. Dinsdag 29 januari is Wesse Djurre geboren,
het zoontje van juf Karin. Niemand had de geboortedatum geraden in groep 5 en
6 en ook de mooie naam hebben we niet geraden. De leerlingen vinden Wesse
Djurre op de foto al een schatje. We wensen Karin, Jan Harm en Sten heel veel
plezier, geluk en liefde toe met Wesse Djurre.
 De aardrijkskunde toets voor groep 6 staat gepland op maandag 4
februari.
 De geschiedenistoets voor groep 5 en 6 staat gepland op donderdag 14
februari (Valentijnsdag).
 De leerlingen van groep 5 en 6 hebben iedere woensdag muziekles op
hun koperblaasinstrument, dus dan graag meenemen naar school. Om 12 uur
weer mee terug nemen naar huis om te oefenen.
 De nieuwe planning voor de spreekbeurten is bijna klaar. Het onderwerp van de
spreekbeurten is nog niet bij iedereen bekend. Wanneer ze aan de beurt zijn,
dat schema hangt in het lokaal.
 Nog niet van iedereen is het rapport weer ingeleverd op school. Dit zouden wij
graag deze week van u willen ontvangen. Vrijdag 8 februari gaat het weer mee
naar huis.
Nieuws uit groep 7 en 8:
De Citotoetsen zitten erop voor de kinderen. Ze hebben allemaal flink hun best gedaan!
Maandag 11 februari starten de oudergesprekken. Voor de ouders van en leerlingen van groep
8 hebben we extra tijd ingeroosterd in verband met schoolkeuze voortgezet onderwijs. Deze
leerlingen zijn uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Vrijdag 8 februari a.s. krijgen
de leerlingen hun rapport mee naar huis.
Vanochtend hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan het normeringsonderzoek van
ROUTE 8. De kinderen krijgen hiervan geen uitslag, het is bedoeld om kennis te maken en
vertrouwd te raken met deze toets.
Vrijdag 8 februari 2019 gaan wij met groep 7 en 8 een clinic freerunnen volgen in het MFA de
Kompenije in Jubbega. In anderhalf uur zullen de kinderen op vier verschillende obstakels
leren freerunnen. Dit onder begeleiding van professionele freerundocenten.
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Na afloop van de clinic zullen alle kinderen nog een entreekaartje krijgen waarmee ze toegang
kunnen krijgen op het Iepen Frysk Kampioenskip Freerunning op 9 en 10 februari 2019.
Wij gaan daar op de fiets heen en blijven daar lunchen, dus fiets en lunchpakketje/drinken
mee! De kinderen hebben hierover informatie mee gehad naar huis.
Onderwijsevaluatie 6 februari (kinderen zijn vrij):
De afgelopen 2 weken hebben de kinderen weer de Cito LOVS toetsen gemaakt. Twee keer per
jaar in januari en juni worden deze methode onafhankelijke toetsen afgenomen. De citotoetsen
meten naast het niveau van de leerling ook het groepsniveau en het schoolniveau. Aan de
hand van het aantal goede antwoorden komt er een vaardigheidsscore uit. Zo kunnen wij als
leerkrachten zien op welk niveau uw kind presteert in vergelijking met de ‘gemiddelde”
Nederlandse leerling. De vaardigheidsscores gebruiken we ook om de vooruitgang te meten.
Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de leerlingen steeds op hun niveau stappen vooruit
maken. Wij spreken dan van groei. Na de afname gaan we de resultaten analyseren. Hieruit
ontstaan dan weer verbeterplannen. Op dit manier spelen we in op de ontwikkeling van zowel
individuele leerlingen als de groep.
Oudergesprekken:
Het schema waarop staat wanneer u bent uitgenodigd zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het
schema staat ook op de website van school: www.ambyld.nl. Let wel: in verband met kostenen tijdbesparing ontvangt u geen papieren versie.
Lezen:
Maandag 4 februari starten we weer met lezen.
Schoolfruit:
Deze week mandarijn, peer en watermeloen.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 februari a.s.
Agenda:
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
Maandag 25 februari
Woensdag 27 februari
Woensdag 13 maart
Vrijdag 15 maart
Zaterdag 16 maart
Zondag 17 maart

Normeringsonderzoek Route 8 (gr. 8)
19.30 Uur pleincommissie
20.15 Uur OR overleg
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
Hoofdluiscontrole.
19.30 Uur GMR.
08.30 Uur directeurenoverleg.
14.00 Uur Opsterlands schoolschaak kampioenschap Terwispel
Landelijke onderwijsstaking.
NL Doet.
Juf Maijke jarig.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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