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15 februari 2019

Nieuws van de peuters:
De ouderavond over ons taalbeleid was een goed bezochte en “noflike” avond. Bedankt voor
jullie betrokkenheid peuterouders! Na de sneeuwpoppen en poes Harry zijn we nu bezig met
een project voor Kika. Zij toveren de maand maart om tot nationale bakmaand. Info is te
vinden op www.kika.nl. Wij gaan geen koekjes of pannenkoeken bakken maar onze vogels
gezond de winter doorhelpen door vogelvoerpoppetjes te maken. Deze verkopen we aan onze
peuterouders, opa's en oma's etc. en hopen zo op een mooie opbrengst voor Kika. Hiermee
kunnen ze onderzoeken naar kinderkanker financieren om behandelingen te verbeteren.
Mochten ouders van 't Ambyld ons ook willen steunen, een vrijwillige bijdrage in ons
“Kikapotje“ is altijd welkom.
Een gezond kind heeft wel 100 wensen. Een ziek kind maar één.............
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat zijn we blij dat we juf Hillie weer een paar keer op school hebben gezien!
Collin heeft een zusje gekregen; Collin en papa en mama gefeliciteerd met jullie dochter en
zusje! We werken druk aan het thema 'beroepen'. Bij de plaktafel vouwen/ knippen/ plakken
we een dokter. In de bouwhoek liggen gereedschappen en zijn we echte bouwvakkers. In de
poppenhoek hebben we vorige week verkleedkleren van de politie gehad en deze week spelen
we "de kapper". Van Arie de letterkanarie hebben we de letters van 'kok' geleerd, met de
bijbehorende gebaren. Van Wim de woordspin leren we verschillende beroepen,
daarbij hebben we het ook over het bijbehorende lidwoord, het verkleinwoord en
het meervoud en bedenken we woorden die er bij horen. Met de Hak en Plak apen hakken we
woordjes in stukjes en plakken ze daarna weer aan elkaar; k-o-k > kok!
Deze week hebben we met Tante Truus dingen bij elkaar gezocht die bij elkaar horen. Maar
ook; wat hoort er niet bij?
Dinsdag was de eerste stagedag van juf Nynke bij ons in de klas. We wensen juf Nynke een
fijne en leerzame tijd bij de kleuters. Helaas nemen we deze week afscheid van juf Elsa.
Bedankt voor je inzet Elsa en veel succes verder met je opleiding.
Vrijdag gaan we optreden met de dino dans. We hebben druk geoefend.
 Voor wie dat nog niet heeft gedaan: graag het portfolio van uw kind inleveren.
 Oproep! Zijn er ouders die het leuk vinden om iets over hun beroep te vertellen?
 Schoolreis groep 1 t/m 4 naar Sanjesfertier is op donderdag 9 mei i.p.v. 11 april.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Juf Hillie kwam vorige week donderdagmiddag even gezellig bij ons in de kring. De kinderen
hebben haar van alles gevraagd. We zijn blij dat ze binnenkort weer aan de slag kan. De kinderen
van groep 3 zijn onlangs ook gestart met het leescircuit. Bij de deur van ons lokaal hangt het
schema waar ze iedere dag op kunnen zien met wie ze lezen van 8.30 tot 9.00 uur. Juf Anke
van de bibliotheek is geweest en heeft de hele klas getrakteerd, omdat veel kinderen zo hun
best hadden gedaan met de leesbingo. Alle kinderen die hun bingoformulier hebben ingeleverd,
ontvangen binnenkort nog een kleine verrassing van school. Vandaag is juf Kimberley met haar
stage gestart en voortaan is ze elke week bij ons in de groep te vinden. Morgen is er een
weeksluiting en alle kinderen van groep 3 en 4 vertellen dan een leuke mop. Omdat het dan
ook de laatste schooldag is voor de voorjaarsvakantie, kunnen er ook weer de nodige spullen
mee naar huis, dus plastic tassen zijn van harte welkom!
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Juf Hillie:
Zoals het er nu uitziet zal juf Hillie gelukkig na de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden op
school weer volledig hervatten. Met de ouders die voor het oudergesprek stonden ingepland op
maandag 11 februari zal na de voorjaarsvakantie een nieuwe afspraak gemaakt worden. Juf
Leentje willen we hartelijk dank zeggen voor de vervanging van juf Hillie!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Vrijdag 15 februari komt juf Karin met Wesse op school. De leerlingen kijken hier erg naar uit.
Ze hebben een prachtig cadeau voor de baby gemaakt. Ook zijn we druk bezig met de
weekafsluiting, dit keer doen we het in het Frysk.
Na de voorjaarvakantie komt juf Gerda op maandag en dinsdag in groep 5 en 6. Ze heeft al
even kennis gemaakt met de leerlingen van groep 5 en 6. Juf Fimke is dan op woensdag,
donderdag en vrijdag in de groep. Juf Gerda heel veel plezier en succes op ’t Ambyld.
Maandag 25 februari heeft groep 5 de aardrijkskunde toets, dit keer gaat het over vervoer en
de hoofdsteden van Nederland. Donderdag 28 februari start de laatste crea ronde voor groep 5
t/m 8. Wil iedereen een schoenendoos meenemen en klein kosteloos materiaal? Dan gaan we
bij juf Fimke daar mee aan de slag. Maar nu eerst gaan we genieten van de
voorjaarsvakantie. Als we het weerbericht mogen geloven dan moet dat genieten helemaal
goed komen.
Even voorstellen:
Hallo, er is me gevraagd of ik na de voorjaarsvakantie op maandag en dinsdag in
groep 5/6 wil werken. Dat wil ik graag doen. Afgelopen maandag heb ik al even
kennis gemaakt met de leerlingen, zodat ze een beetje een idee hebben wie ze na de
vakantie kunnen verwachten. Sinds 2009 vervang ik in het basisonderwijs en dat
vervangen is een bewuste keuze. In de praktijk is gebleken dat ik regelmatig door
een school word teruggevraagd, zodat er wel een band ontstaat. Af en toe komt er
een nieuwe school bij. Vorig jaar was ik ook al met veel plezier een paar dagen in
groep 3/4. Ik ben getrouwd met Sjors en we wonen in Heerenveen. Beide kinderen
wonen niet meer thuis, maar gelukkig wel dichtbij, in Leeuwarden.
Mijn hobby's zijn breien, haken, borduren en naaien, maar ook wandelen fietsen en
lezen. Graag tot ziens na de voorjaarsvakantie, Gerda Geugien.
Vervanging juf Karin:
Zoals u hebt kunnen lezen vervangt juf Gerda juf Karin 2 dagen. De derde dag vervangt juf
Maijke. Voor na de voorjaarsvakantie ziet het plaatje er als volgt uit:
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Annet Dijkstra en Hillie Berga zijn om en om op vrijdag in groep 3/4.
* Directeur Roelf Grasmeijer heeft 0,9 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op vrijdag
* Fimke Bosscha heeft 0,7 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken onderwijsondersteunend op maandag
Maijke Looijen heeft op woensdag IB
Via de nieuwsbrief zullen ouders van wijzigingen op de hoogte worden gehouden.
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Nieuws uit groep 7 en 8:
Inmiddels zijn de oudergesprekken achter de rug. Voor groep 8 en 2 leerlingen van groep 7 is
de keus voor voortgezet onderwijs gemaakt en kunnen de inschrijfformulieren worden
ingevuld. Voor 1 maart moeten deze leerlingen zijn aangemeld.
Vorige week vrijdag hebben we meegedaan aan de clinic freerunnen in het MFA de Kompenije
in Jubbega. Onder begeleiding van professionele freerundocenten konden de kinderen zich
anderhalf uur uitleven op vier verschillende obstakels. Deze week staat in het teken van de
watercampus Driedaagse. Drie ochtenden zijn de leerlingen op interactieve en leerzame wijze
bezig met water en techniek. De leerlingen krijgen twee gastlessen aangeboden en dinsdag
zijn we met de bus naar Vitens geweest in Noordbergum. Foto’s van bovenstaande activiteiten
staan op de schoolsite www.ambyld.nl. Ook dit schooljaar doen we weer mee aan het
Opsterlands schoolschaaktoernooi, dit jaar weer in Terwispel georganiseerd. In een onderlinge
competitie bepalen we welke 4 leerlingen de school mogen vertegenwoordigen. Om alvast te
noteren: donderdag 14 maart vieren juf Maijke en meester Roelf hun verjaardag.

Schoolfruit:
Deze week bloedsinaasappel, peer en appel.
Staking 15 maart:
Vrijdag 15 maart nemen wij als school deel aan de landelijke stakingsdag voor het onderwijs.
De PO-Raad benadrukt dat het belangrijk is dat serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd,
omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar
groter te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe.
NL Doet:
Zaterdag 16 maart a.s. van 08.00 tot 12.00 uur doen we mee aan de grootste vrijwilligersactie
van Nederland: NL Doet. Het is de bedoeling dat we deze dag de handen uit de mouwen
steken en fysiek aan de slag gaan met het schoolplein. We gaan de struiken op het schoolplein
verwijderen en afvoeren. U kunt zich voor zaterdag 16 maart 2019 aanmelden op school of
via: info@ambyld.nl of telefoonnummer: 0513-463500. Opgave kan ook via de site
www.nldoet.nl.
Charlie en de chocoladefabriek:
Met de hele school en de peuters gaan we na de voorjaarsvakantie starten met de schoolbrede
musical Sjakie en de chocoladefabriek. Nadere informatie volgt, maar noteert u alvast de
datum van het optreden in dorpshuis: woensdagavond 10 april.
Volgende mededelingenblad:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 maart a.s.
Help pake & beppe de vakantie door - 19 t/m 22 februari 2019:
Klaar voor de 18de editie van 'Help Pake & Beppe de Vakantie Door'? In de voorjaarsvakantie
is het weer zo ver. Met hun pake, beppe of ouders gaan kinderen t/m 12 jaar GRATIS naar een
museum in Friesland. Daar worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd (ook leuk voor
volwassenen hoor!). Het thema van 2019 is 'Lekker ite, neat weismite' oftewel 'Lekker eten,
niks weggooien'. Lekker duurzaam!
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Agenda:

Vrijdag 15 februari
Maandag 18 t/m vrijdag
22 februari
Maandag 25 februari
Woensdag 27 februari
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Zaterdag 16 maart
Zondag 17 maart
Maandag 18 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 22 maart
Woensdag 27 maart
Zondag 31 maart

Weeksluiting voor en door alle kinderen en bezoek juf Karin met Wesse
Djurre
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole.
19.30 Uur GMR.
08.30 Uur directeurenoverleg.
14.00 Uur Opsterlands schoolschaak kampioenschap Terwispel
Juf Maijke en meester Roelf vieren hun verjaardag.
Landelijke onderwijsstaking, geen school.
NL Doet.
Juf Maijke jarig.
10.45 Uur voorstelling Unieke Zaken groep 3 en 4 in De Buorskip
Beetsterzwaag
19.30 Uur pleincommissie
20.30 Uur OR
Open dag
14.00 Uur Opsterlands schoolschaak kampioenschap Terwispel
19.00 Uur schoonmaakavond
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek
10.30 Uur leerlingenraad
13.00 Uur MR
Zomertijd

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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