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Meester Harm:
Meester Harm heeft wegens gezondheidsredenen aangegeven te moeten stoppen met het
invalwerk in groep 5/6. Meester Harm bedankt voor je inzet en betrokkenheid voor ’t Ambyld
de afgelopen ruim 4 weken. Fijn dat juf Fimke volgende week de hele week vervangt in groep
5/6 en juf Maijke op woensdag in groep 7/8. Daarmee is volgende week in ieder geval
geregeld en geeft het ons ruimte om een oplossing te zoeken voor de vervanging van deze
groep voor na de voorjaarsvakantie.
Juf Hillie:
In overleg met juf Hillie is afgesproken om haar oudergesprekken op maandagmiddag,
woensdagmiddag en donderdagmiddag door te laten gaan. Maandagavond wordt te lang en
gaat helaas niet lukken. Voor Luca, Matthijs, Luna, Esmee, Freek en Jesse wordt na de
voorjaarsvakantie een nieuwe afspraak gemaakt. We hopen op uw begrip.
Juf Karin:
Juf Karin komt volgende week op school om Wesse Djurre te laten bewonderen. Bedoeling is
om haar een gezamenlijk cadeau aan te bieden, daarom vragen we alle leerlingen € 1,00 in te
leveren bij meester Roelf.
Excursieprogramma water in groep 7/8:
In samenwerking met diverse bedrijven in Friesland biedt Wetsus een
driedaags programma aan waarbij kinderen op interactieve en leerzame
wijze in contact worden gebracht met water en techniek.
Het programma bestaat uit 3 lessen, twee gastlessen op school waarbij
de klas wordt omgebouwd tot waterlab en een excursie.
Het volledige programma van volgende week:






Op 11 februari 2019 van 09.30 uur tot 12.00 uur proefjesles onder begeleiding van een
waterprofessor.
Op 12 februari 2019 van 09.00 uur tot 11.30 uur excursie met de bus naar Vitens te
Noordbergum.
Op 14 februari 2019 van 09.30 uur tot 12.00 uur verwerkingsles onder begeleiding van
een waterprofessor.
Kledingvoorschrift: In verband met de veiligheid moeten leerlingen,
begeleiders en docenten tijdens de excursie een lange broek, hoge sokken en
dichte schoenen dragen.
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