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Nieuws van de peuters:
Hoera, Fenna haar zusje is geboren. We wensen de familie de Boer veel geluk met hun dochter
en zusje Louize. We zijn nog steeds bezig met ons project “ lekker ite”. We hebben 15 soorten
fruit bekeken, gesorteerd op kleur en frambozen, meloen en citroen geproefd. Vooral de
citroen leverde prachtige gezichtjes op. In het speellokaal hadden we in alle hoeken een mat
met fruit liggen. We gingen huppelen, hinkelen, achteruit lopen, op onze tenen en hakken
lopen etc. van de peer naar de appel en van de appel naar de banaan etc. Goed luisteren en
gerichte opdrachtjes uitvoeren. Verder hebben we fruit geknipt en geplakt en hier een mooi
groepswerk van gemaakt. Deze week beginnen we met oefenen voor Charlie en de
chocoladefabriek. De voorstelling is op woensdag 10 april om 19.00 uur in het dorpshuis.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Volgende week ronden wij het thema "lente" af en beginnen we de eerste week van april met
het thema "familie". Alle kinderen mogen hiervoor een familiefoto meenemen.
We leren elke dag een woord dat bij familie hoort. Deze woorden hangen in de klas aan het
traphek. De QR-code van het woordenschatfilmpje hangt weer op de deur.
De doelen waar we dit thema aan werken;
- woordenschat (woorden benoemen, toepassen in een zin, vragen bij een woord stellen)
- optellen en aftrekken (1 meer en 1 minder, aantallen splitsen en samenvoegen, eenvoudige
sommen maken)
- tijdsbesef (weten wanneer het ochtend en middag is, tijdsbegrippen kennen en toepassen en
hele klokuren benoemen). We leren de letters van r-oo-s, met bijbehorende gebaren.
Maandag 15 april gaan we naar de voorstelling "De kleine vuurtorenwachter" in De Buorskip in
Beetsterzwaag. De ouders van Finn, Jelte, Elize, Yang Yang Bi, Isaac en Jinte hebben zich
opgegeven om mee te gaan. Fijn! Alvast bedankt hiervoor. We vertrekken om 10.15 uur van
school en verwachten rond 12.00 uur weer terug te zijn.
Volgende week dinsdag 26 maart hebben we onze eerste judoles, de kleuters moeten deze dag
hun gymkleding meenemen naar school.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Afgelopen maandag zijn we naar de voorstelling Ieorg Idur geweest naar een boek van Roald
Dahl. Het was een prachtige voorstelling, waarbij de kinderen erg meeleefden met het verhaal.
Alle chauffeurs danken wij hartelijk voor het vervoer.
Groep 3 is inmiddels al gestart in kern 9 van de leesmethode. We lezen steeds moeilijkere en
langere woorden. Ook oefenen we met begrijpend lezen door vragen over verhaaltjes te
beantwoorden. In ons rekenboek maken we tweelingsommen (2+2 enz.) en kunnen we ook al
veel sommen oplossen met de ‘vrienden van 10’. Stiekem oefent groep 3 ook al de tafels als
groep 4 deze oefent met een tafelliedje of door ochtendgymnastiek te doen.
Juf Kimberley is nu een hele week bij ons in de klas en ze heeft al heel wat stickers op de
tafelposter van groep 4 geplakt. Veel kinderen hebben aan haar laten horen dat ze de tafels van
2, 5 en 10 al goed kennen. We oefenen nu ook al de tafel van 4. Het zou mooi zijn als deze tafel
thuis ook wordt geoefend de komende weken. Komende vrijdag gaan we voor het eerst oefenen
voor de musical. Daar hebben we heel veel zin in!
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Nieuws uit groep 5 en 6:
Vrijdag 22 maart starten wij met het oefenen van de zang en dans behorende bij de musical
“Charlie en de chocoladefabriek”. Het boek is al in de klas en het voorlezen van het boek is ook
begonnen. De familie Stevens is wel heel erg arm, de grootouders liggen de hele dag in bed.
Nu staat er ook al een bed in het speellokaal, heeft dat iets te maken met de musical? We
gaan het de komende weken meemaken…
Donderdag 28 maart staat er bij de AH in Gorredijk een boodschappentas klaar voor groep 5
en 6. We doen mee met het project “Ik eet het beter”.
Wie van de ouders zou tussen 8 en 10 uur die boodschappentas kunnen ophalen bij de AH in
Gorredijk? Graag doorgeven aan Juf Fimke. Het project “Ik eet het beter” gaat vooral om een
gezonde leefstijl. We behandelen de schijf van 5 en leerlingen doen ervaringen op met de
verschillende smaken: zoet, zout, bitter en umami. Iedere dag gaan we een oefening doen met
Heppie de Peppie.
Het muziekconcert nadert al voor groep 5 en 6, nog 1 keer goed oefenen op school en
natuurlijk ook thuis. Woensdag 3 april gaan de leerlingen op de fiets naar Gorredijk, 2 ouders
fietsen mee. Wilma vervoert de instrumenten naar Gorredijk. Het concert begint dan om 10:30
uur en iedereen is natuurlijk van harte welkom om dit concert bij te wonen.
Donderdag 4 april hebben alle leerlingen van groep 5 en 6 de geschiedenistoets, dit
keer staat “De wereld in crisis “centraal.
Hallo ouders en kinderen:
Enorm bedankt voor de mooie speelgoedkist die wij hebben ontvangen voor de
geboorte van Wesse! Hij heeft al een mooi plekje gekregen op Wesse zijn kamer en is
inmiddels ook al aardig gevuld! Ook iedereen die ons een kaartje heeft gestuurd,
dankjewel! Erg leuk! Het gaat goed met ons. Wesse is een blije, hongerige baby die
graag overal bij wil zijn. We beginnen steeds meer een ritme te vinden, al wennen de
gebroken nachten nooit.. We komen snel weer een keertje langs op 't Ambyld!
Groeten juf Karin en Wesse
Nieuws uit groep 7 en 8:
Woensdag 13 en woensdag 20 maart hebben Wessel, Gerben, Djovanny, Ryan en Tiemen
mee gedaan aan het Opsterlands kampioenschap schoolschaken voor scholen. Manja bedankt
voor de begeleiding!
Donderdag 14 maart vierden juf Maijke en meester Roelf hun verjaardag. Dank voor alle
cadeautjes. Voor een impressie van de dag, zie www.ambyld.nl. Volgende week is het De week
van het geld. In het kader hiervan krijgen de leerlingen maandag 25 en woensdag 27 maart
een gastles over geld. En ook wij starten morgen met het oefenen van de musical.
Woensdag 3 april doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi in Beetsterzwaag.
Leerlingtevredenheidspeiling:
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben mee gedaan aan een tevredenheidspeiling.
Het meten van de tevredenheid van leerlingen over de kwaliteit van school levert waardevolle
informatie op die we als school gebruiken voor verbetering van ons onderwijs. Daarnaast
kunnen leerlingen als directe gebruikers van het onderwijs heel goed hun mening geven over
belangrijke zaken op school. De enquêtes van groep 5/6 (score 3,53 = goed) en 7/8 (score
3,28 = ruim voldoende) zijn te vinden op de website www.ambyld.nl onder het kopje
informatie - enquêtes.
Vormingsonderwijs:
Vandaag krijgen de kinderen van groep 6 en 7 een brief en informatie mee naar huis over het
vrijwillig volgen van Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (PCGVO/HVO) volgend
schooljaar. Graag het strookje weer voor 1 april op school inleveren.
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.
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Ouders bedankt!:
Voor de hulp in de stromende regen tijdens NL Doet afgelopen zaterdag en de hulp tijdens de
schoonmaakavond. Vandaag zal Marcel Mulder nog de laatste bestrating van het peuter- en
kleuterplein afmaken. Wat betreft de schoonmaak: een aantal ouders had zich keurig afgemeld
en aangegeven thuis wel wat spulletjes te willen schoonmaken. U kunt zich hiervoor melden bij
een van de leerkrachten.

Schoolplein:
Het is de bedoeling dat we aan de hekkant van het peuter- en kleuterplein een moestuin gaan
aanleggen. Inmiddels hebben we van de gemeente 4 houten bakken ontvangen die we
daarvoor gaan gebruiken. De volgende stap is het verwijderen van het fietsenhok en her
bestraten van het gehele plein. Dat gaat Comprix in de mei- of zomervakantie uitvoeren.
Tevens krijgen we twee nieuwe bergingen. In afwachting zijn we van een aanvraag bij het
Mienskipfonds. Als die aanvraag zou worden gehonoreerd kunnen we het nog gewenste
speeltoestel Ipswich en houten palen voor het voetbalveld aanschaffen.
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, dinsdag
9 april en woensdag 10 april. Het optreden in het dorpshuis is: woensdagavond 10 april,
aanvang 19.00 uur. Nadere informatie volgt nog.
 Donderdag 11 april zijn de kinderen vrij!
Schoolfruit:
Deze week meloen, komkommer en peer.
Judoles groep 1 t/m 8:
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen dinsdag 26 maart, dinsdag 2 april, donderdag 4
april en dinsdag 16 april 4 judolessen in Us Doarpshûs van een bevoegd judodocent. De
data zijn. Voor alle 4 data vragen we de ouders van groep 1/2 hun kind voor half 9 in plaats
van naar school, naar het dorpshuis te brengen. Denkt u om de gymkleding?
Nieuws van Comprix:
Alle scholen van Comprix doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs  NRO LVS. Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens
over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het
onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld
naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en
de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van
leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart
worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel
Nederland. De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS
pseudonimiseert (pseudonimiseren is een procedure waarmee identificerende gegevens met
bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens) de gegevens en stelt de
geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal
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Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de onderzoekers
zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties
zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke
scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels
van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u
ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de
gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit voor 1 april kenbaar maken bij de school.
De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd
worden.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 april a.s.
Agenda:
Vrijdag 22 maart
Zaterdag 23 maart
Dinsdag 26 maart
Vrijdag 29 maart
Zondag 31 maart
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april

Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m
zondag 5 mei

Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
10.30 Uur leerlingenraad
19.30 Uur Terwispel Got Talent in Us Doarpshûs
08.30 Uur judoles voor groep 1 t/m 8 in Us Doarpshûs
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
Zomertijd
16.00 – 18.00 Uur schoolkorfbaltoernooi Gorredijk groep 3 en 4
08.30 Uur judoles voor groep 1 t/m 8 in Us Doarpshûs
10.30 Uur IMV afsluiting groep 5 en 6 in de Skâns Gorredijk
Schoolvoetbal Beetsterzwaag voor groep 7 en 8
Himmeldei
08.30 Uur judoles voor groep 1 t/m 8 in Us Doarpshûs
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
16.00 – 18.00 Uur schoolkorfbaltoernooi Gorredijk groep 5 en 6
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
08.30 Uur directeurenoverleg
Generale Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
13.00 Uur MR
19.00 Voorstelling Charlie en de chocoladefabriek
ALLE LEERLINGEN ZIJN VRIJ!
Koningsspelen
Voorstelling Kleine Vuurtorenwachter groep 1n en 2 om 10.45 uur.
Laatste week schoolfruit
08.30 Uur judoles voor groep 1 t/m 8 in Us Doarpshûs
Eindtoets Route 8
Eindtoets Route 8
Meivakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

