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Nieuws van de peuters:
Ons project voor Kika is een groot succes. We hebben een dikke zestig vogelvoerpoppetjes
verkocht en nog een paar in de aanbieding voor de liefhebber. De opbrengst zal zo rond de 200
euro zijn. Heel erg bedankt allemaal!
We zijn nu bezig met het project “lekker ite”. Het boek “ geit is jarig” is voorgelezen en we zijn
druk aan het tellen (1 t/m 5) hoeveel eieren, appels en wortels er in de melk gaan. Dit geven
koe, konijn, paard en kip namelijk als cadeau aan geit. Volgende week gaan we verschillende
fruitsoorten bekijken, ruiken en proeven, een fruitschaal met fruit plakken als groepswerk en
een “Fruitspel” spelen in het speellokaal. Op woensdagochtend krijgen we bezoek van de
“fisitaasjekommisje” fan het SFBO om ons taalbeleid te beoordelen.
P.s. Vrijdag 15 maart staakt school maar zijn alle “pykjes” gewoon welkom.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Deze week zijn wij begonnen met het thema "lente". We leren de woorden van lente, de QRcode van het woordenschatfilmpje hangt weer op de deur en de letters van k-i-p komen aan
bod. We oefenen de komende 3 weken;
- klankgroepen klappen (te-le-vi-sie)
- analyse (figuren maken die uit kleinere figuren bestaan, spiegelen)
- vormen benoemen (vierkant, driehoek, cirkel, rechthoek en kubus, prisma, cilinder en balk).
Ook proberen we de 3D vormen bij de juiste 2D vormen te leggen.
Op maandagochtend 15 april gaan we naar de voorstelling "De Kleine vuurtorenwachter" in
de Buorskip in Beetsterzwaag. Volgende week krijgen de kinderen hierover een briefje mee.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Woensdagochtend zijn we naar de bieb in Gorredijk geweest en zijn daar als echte speurneuzen
op zoek gegaan naar lees- en weetboeken met een echt vergrootglas. Alle kinderen hebben goed
gespeurd en de code gekraakt! De chauffeurs worden heel hartelijk bedankt voor het vervoer.
Zie voor foto’s www.ambyld.nl. Binnenkort is er weer vervoer nodig, want op maandag 18 maart
mogen we naar de voorstelling Ieorg Idur naar een boek van Roald Dahl door Unieke Zaken in
de Skâns in Gorredijk. We vertrekken rond 10.20 uur en gaan rond 11.45 uur weer terug. Ouders
die kunnen en willen rijden worden verzocht zich vóór 13 maart te melden bij de leerkracht.
Natuurlijk zijn de chauffeurs van harte uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen.
In de klas hebben we het nog steeds erg druk met klok kijken. Groep 3 leert de hele en halve
uren en groep 4 leert ook al kwart voor en over en zelfs al de 5 en 10 minuten. Dat is nog best
lastig, maar levert ook creatieve kloktijden op zoals ‘5 voor kwart voor 2’………tja, en eigenlijk is
daar niks mis mee!
Even voorstellen:
Hoi! Sinds kort loop ik stage op ‘t Ambyld en daarom zal ik mij nog even
voorstellen. Mijn naam is Kimberley van Rennes en ik ben 21 jaartjes jong. Ik woon
samen met mijn vriend en kat in Terwispel en ik zit in mijn eerste studiejaar van de
PABO in Groningen. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent richting muziek
afgerond waarbij mijn interesse voor het onderwijs alleen maar is toegenomen. In
mijn vrije tijd ben ik graag met muziek bezig. Of ik nou zelf iets speel of ik zet de
radio aan, het is nooit stil in huis ;) De komende weken zullen jullie mij zien op de
donderdagen in groep 3/4. De volgende periode zal ik deze donderdagen
in groep 7/8 doorbrengen. Ik heb er zin in!
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Nieuws uit groep 5 en 6:
Maandag 4 maart is juf Anke van de bibliotheek bij ons in de klas geweest. Ze heeft een
boekpromotie gehouden over de schrijver Roald Dahl. Toevallig lezen wij al voor uit het boek
“De fantastische meneer Vos” en juf Anke heeft ook boeken van Roald Dahl bij ons in de groep
achter gelaten om te lezen. Het toeval wil dat onze Musical die wij met alle leerlingen gaan
opvoeren op woensdag 10 april over “Charlie en de chocoladefabriek “gaat. Ook een geweldig
boek van Roald Dahl. Dit zal dan ook ons volgende voorleesboek worden in groep 5 en 6.
Iedere woensdag wordt er druk geblazen op de trompetten en geven juf Nynke en meester
Arvan hier muziekles in. Het correct blazen op een koperinstrument is bij sommige leerlingen
nog een dingetje, maar het klinkt al geweldig. Woensdag 3 april willen wij dit, samen met
leerlingen van andere scholen, graag laten horen in een heus concert. De leerlingen moeten
dan om 10 uur in De Skans in Gorredijk zijn. Wilma van Etten zorgt ervoor dat de
instrumenten daar veilig komen. De leerlingen gaan bij goed weer op de fiets naar Gorredijk.
We vertrekken om half 10 op de fiets en zouden het fijn vinden als er 2 ouders zijn die mee
willen fietsen. Graag opgeven bij juf Fimke. De ouders van groep 5 en 6 zijn vanaf half 11
welkom om het concert bij te wonen. Na afloop blijven de instrumenten in Gorredijk.
Op donderdagmiddag kunnen we nog wel lege schoendozen gebruiken. Dus heeft u nog lege
schoendozen staan en u doet hier niks mee, dan graag inleveren bij juf Fimke.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Woensdag 13 en 20 maart vindt het Opsterlands kampioenschap schaken voor scholen plaats.
Van onze school doen mee: Wessel, Gerben, Djovanny en Ryan.
Tijdens het toernooi over 2 middagen worden 7 ronden gespeeld volgens het Zwitsers
systeem. De eerste dag 4 en de tweede dag 3 partijen. Publiek is welkom!
Data: 13 en 20 maart 2019.
Tijd: inloop: 13.30 uur, start: 14.00 uur, einde: rond 17.00 uur.
Locatie: Us Doarpshûs Terwispel Smidte 24a 8407 ES Terwispel.
Volgende week, donderdag 14 maart vieren juf Maijke en meester Roelf hun verjaardag.
Gisteren hebben de kinderen van groep 7 en 8 het huiswerk mee gekregen voor de
aardrijkskundetoets van thema 3 op dinsdag 19 maart. Succes jongens en meisjes!
School in voorjaarssfeer:
Hartelijk dank dames van het decoteam! Het ziet er weer sfeervol uit!
Terwispel Got Talent:
Zaterdag 23 maart i het weer zover, de Terwispeler Got Talent avond voor alle
kinderen van groep 3 tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. De aanvang is
om 19.30 uur. Opgave kan nog bij je juf of meester of via xlpikehokje@gmail.com.
NL Doet:
Zaterdag 16 maart a.s. doen we mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NL
Doet. We gaan de struikbegroeiing op het schoolplein verwijderen en afvoeren. Doet u ook
mee? Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf Grasmeijer, via mail
(info@ambyld.nl) óf telefonisch (0513-463500). Om 08.30 uur staat de
koffie klaar, de verwachting is dat we rond 12.00 uur klaar zijn. Wij vragen
u mee te nemen: schep, zaag, kruiwagen en handschoenen, (indien
mogelijk auto en kar).
Open dag 20 maart:
Woensdag 20 maart is onze open dag. De deuren staan voor alle (nieuwe)
ouders open, maar natuurlijk ook voor andere belangstellenden. Om 10.30
uur staat koffie en thee klaar en vanaf 10.45 tot 11.30 uur zal de
leerlingenraad bezoekers door school leiden en is er gelegenheid om in de
klassen en bij de peuters te kijken. U bent van harte welkom!
Schoonmaakavond:
Woensdag 20 maart houden we op school onze schoonmaakavond.
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Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ beginnen we deze avond om 19.00 uur. We
rekenen op één afgevaardigde per gezin, waarvan de achternaam begint met de letters L
t/m Z. Wilt u wat handige hulpjes zoals een emmer, doek en stofzuiger meenemen? Bent u
deze avond verhinderd, geef het even door aan school. Misschien bent u in de gelegenheid om
thuis materiaal van school schoon te maken.
Luizencontrole:
De luizenmoeders hebben vorige week maandag de hele school gecontroleerd. Er is een enkele
luis en neet gevonden en de desbetreffende ouder is op de hoogte gebracht. Dames bedankt
voor het pluizen!!
Charlie en de chocoladefabriek:
Op de volgende dagen is er geen lezen i.v.m. het oefenen voor de musical Charlie en de
chocoladefabriek: vrijdag 22 maart, vrijdag 29 maart, vrijdag 5 april, maandag 8 april en
woensdag 10 april. Het optreden in het dorpshuis is: woensdagavond 10 april.
Schoolfruit:
Deze week mandarijn, peer en sinaasappel.
Staking 15 maart:
Vrijdag 15 maart nemen wij als school deel aan de landelijke stakingsdag voor het onderwijs.
Het is belangrijk dat er serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd, vanwege de hoge werkdruk,
achterblijvende salarissen en personeelstekorten. De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze
dag vrij.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 maart a.s.
Agenda:

Zaterdag 9 maart
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
Zaterdag 23 maart
Vrijdag 29 maart
Zondag 31 maart
Maandag 1 april
Woensdag 3 april

13.00 Uur Piter Run Lippenhuizen voor groep 3 t/m 8
08.30 Uur directeurenoverleg
14.00 Uur Opsterlands schoolschaak kampioenschap Terwispel
Juf Maijke en meester Roelf vieren hun verjaardag
Landelijke onderwijsstaking, geen school.
09.00 Uur 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 (geen lezen)
10.30 Uur leerlingenraad
19.30 Uur Terwispel Got Talen in Us Doarpshûs
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
Zomertijd
16.00 – 18.00 Uur schoolkorfbaltoernooi Gorredijk
10.30 Uur IMV afsluiting groep 5 en 6 in de Skans Gorredijk
Schoolvoetbal Beetsterzwaag voor groep 7 en 8

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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