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Even terugblikken:
Wat hebben we met elkaar gezorgd voor en kunnen we terugkijken op een onvergetelijke avond
met de prachtige musical Charlie en de chocoladefabriek. Jorn, nogmaals bedankt voor de
prachtige foto's! Een dag later deden we weer mee aan de Koningsspelen. Dit jaar georganiseerd
door de OR. Ouders, Julia Voskuilen en verenigingen in Terwispel hartelijk dank voor organisatie,
hulp en begeleiding. Met de laatste judoles afgelopen dinsdag kwam er tevens een eind aan de
serie van 4 lessen in Us Doarpshûs. Voor alle leerlingen is er een heus judodiploma.
Kijk ook op www.ambyld.nl

Nieuws van de peuters:
Wat hebben we genoten! Super dat we mee mochten doen aan de musical “Charlie en de
chocolade fabriek”. En ook met Koningsspelen hebben we mee gedanst op het
plein en was er een ontbijtje voor ons geregeld. Fijn om zo bij school betrokken
te worden!
Door alle festiviteiten en tussendoor ook alvast voor Moederdag bezig te zijn
geweest, hebben we dit jaar niet veel aan Pasen kunnen doen. We hebben een
ei met een kuikentje gemaakt, hier het liedje “ de kip was zo blij” bij gezongen
en verstopte eieren gezocht in ons lokaal. Verder hebben we een hele positieve
beoordeling gekregen voor ons taalbeleid (niveau 1 en 2 zijn ” in the pocket” )
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en ook nog afscheid genomen van Metkel die na de vakantie naar groep 1 gaat. Wij wensen
hem natuurlijk een hele fijne tijd toe op 't Ambyld.
En nu genieten van twee weken meivakantie! Wij wensen iedereen hele fijne, zonnige dagen
toe en zien jullie graag terug op maandag 6 mei.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat hebben we een boel mooie dingen beleefd de afgelopen dagen!!
Een prachtige musical, sportieve Koningsspelen en een schitterende voorstelling "de Kleine
vuurtorenwachter" in de Buorskip in Beetsterzwaag. De kinderen vonden het "super leuk",
"grappig" , "een beetje eng" en "een beetje zielig". Alle zintuigen werden aangesproken; we
voelden de wind en de waterdruppels, we hoorden allemaal geluiden en muziek, we zagen
schimmen, licht. Een bijzondere belevenis! Ouders bedankt voor het rijden en begeleiden.
Helaas was afgelopen dinsdag alweer de laatste judoles. We hebben veel plezier gehad en ook
veel geleerd. Alle kinderen hebben een schooljudo diploma gekregen.
In de meivakantie wordt Metkel Kesete Shimendi 4 jaar en na de vakantie komt hij bij ons in
de klas. Veel plezier op 't Ambyld Metkel!
We starten na de meivakantie met het thema "dieren".
We leren; * communiceren ( een opdracht uitvoeren, een opdracht geven, vragen stellen)
* bouwen (ruimtelijk bouwen, voorbeeldkaarten nabouwen, bouwen vanuit
meerdere aanzichten)
* oppervlakte (oppervlakte en omtrek bouwen, oppervlakte tellen en
vergelijken)
De letters van aa-p worden, met de bijbehorende gebaren, aangeboden en we leren woorden
die bij het thema "dieren" horen. Na de vakantie staat het volgende "feestje" al weer op het
programma; donderdag 9 mei gaan we samen met groep 3 en 4 met de bus op schoolreis naar
Sanjesfertier!
Nieuws uit groep 3 en 4:
We hebben ondertussen genoeg melkpakken binnen gekregen om mee te knutselen. Wat we
gaan maken, blijft nog even een geheim! Tijdens het knutselen worden de liedjes van de
musical nog volop gezongen. En we kijken met de hele klas graag even naar de foto’s op de
site. Op deze manier genieten we nog even na van de musical.
Op de laatste dag voor de vakantie vieren we alvast de verjaardag van Maik en ’s middags
gaan we spelletjes doen in de klas en nog even buiten spelen. En dan lekker genieten van de
meivakantie! Na de meivakantie staan er ook weer leuke dingen op het programma: op 9 mei
op schoolreisje en op 17 mei verjaardagsfeest van de juffen van groep 1/2 en 3/4.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Wat was de musical Charlie en de chocoladefabriek geweldig en wat hebben alle leerlingen het
super gedaan! Nu nog even nagenieten.
Woensdag is juf Anke van de bibliotheek bij ons in de klas geweest en heeft alles verteld over
de Nederlandse kinderjury 2019 waar alle leerlingen van groep 5 en 6 aan meedoen. De
leerlingen deden mee met de Blind audition om een boek te kiezen, dus gingen ze draaien of
niet? De leerlingen hebben allemaal een boek om te lezen om deze taak als echt kinderjurylid
te volbrengen. Donderdag komt Janny van der Molen een boeken schrijfster bij ons in de klas.
Ze heeft het boek Helden geschreven en hier hebben we uit voorgelezen.
Ook krijgen alle leerlingen nog een boek mee naar huis om in de meivakantie te lezen. Kortom
allemaal veel leesplezier toegewenst in de vakantie. Na de vakantie staat op 13 mei de
aardrijkskundetoets voor groep 5 en 6 gepland en de tafels oefenen we ook nog steeds.
Maar nu eerst allemaal lekker genieten van de april/meivakantie.
Zwangerschapsverlof juf Karin:
In eerste instantie zou juf Karin haar zwangerschapsverlof eindigen op 21 mei, maar ze heeft
besloten haar zwangerschapsverlof te verlengen tot het eind van dit schooljaar. Dat betekent
dat juf Karin na de zomervakantie weer bij ons op school is.
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Nieuws uit groep 7 en 8:
Gisteren (woensdag) en vandaag (donderdag) heeft groep 8 de Centrale Eindtoets ROUTE 8
gemaakt. De kinderen hebben enorm hun best gedaan! Klasse jongens en meisjes! We hopen
na de meivakantie de uitslag binnen te hebben. Met 2 weken meivakantie voor de boeg,
mogen we spreken van een mooi vooruitzicht en belanden we in het laatste kwart van het
schooljaar. De tijd vliegt! Om alvast te noteren: schoolkamp groep 7/8 naar Grou van
maandag 27 t/m woensdag 29 mei.
Schoolplein:
Deze week werd bekend dat we het volledige bedrag dat we
aangevraagd hebben bij het Mienskipfonds is toegezegd. Dat wil zeggen
dat we 10.000 euro krijgen! Volgens de laatste financiële planning zijn
we hiermee rond. Dat betekent dat we nog voor de zomervakantie het
toestel Ipswich kunnen laten plaatsen en een begin kunnen maken met
het de houten voetbalpanna.
Schoolkorfbaldagen:
Maandag 1 april (groep 3 en 4) en maandag 8 april (groep 5 en 6) deden we mee aan de
schoolkorfbaldagen.
De uitslagen van groep 3 en 4 met een 2 e plaats:
Ambyld – Loevestein 4
2-0
Ambyld – Treffer 2
5-1
Ambyld – Librije 4
1-2
De uitslagen van groep 5 en 6 met eveneens een 2e plaats:
Ambyld – Loevestein 1
8-2
Ambyld – Librije 1
4-1
Ambyld – Treffer 1
1-8
Ouders bedankt voor vervoer en begeleiding!
Geef een (prenten-) boek cadeau:
In het kader van de leesbevorderingscampagne geef een (prenten)boek
cadeau krijgen de kinderen morgen het jeugdboek Kruistocht in
spijkerbroek van Thea Beckman (groep 5 t/m 8) en het prentenboek
Kikker is Kikker (groep 1 t/m 4) mee naar huis. Dit (prenten-) boek
wordt alle leerlingen aangeboden door school.
Schaaktoernooi voor basisschoolleerlingen om het kampioenschap van Opsterland:
Zie bijlage.
Schoolfruit:
Deze week sinaasappel, banaan en peer. Het is deze week de laatste week dat we schoolfruit
ontvangen. Dat betekent dat de kinderen na de meivakantie, met ingang van maandag 6 mei
weer de gehele week zelf fruit meenemen voor in de pauze.
Moestuintjes:
Inmiddels heeft meester Kees de moestuinbakken geplaatst. Na de vakantie gaan
we hiermee aan de slag.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 mei a.s.
Agenda:
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m
zondag 5 mei
Maandag 6 mei

Eindtoets Route 8
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
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Dinsdag 7 mei
Donderdag 9 mei
Zondag 12 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei
Vrijdag 17 mei
Maandag 20 t/m
Donderdag 23 mei
Woensdag 22 en
Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei
Maandag 27 t/m
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei en
Vrijdag 31 mei
Dinsdag 4 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Zondag 16 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Zondag 23 juni

Met ingang van deze week weer zelf fruit meenemen.
Schoolarts en assistent voor groep 2 (kinderen geboren in 2013)
Schoolreis groep 1 t/m 4 naar Sanjesfertier
Moederdag
19.30 Uur bijeenkomst schoolpleincommissie
Audit Comprix
Juf Femke, juf Hillie en juf Annet vieren hun verjaardag
Avondvierdaagse
Tweedaagse voor schooldirecteuren
Juf Fimke jarig
08.30 Uur schoolfotograaf
Schoolkamp groep 7/8 naar Grou
Hemelvaartvakantie
Laatste keer Comprix College
Pinkstervakantie
Start toetsweek voor groep 2 t/m 7
08.30 Uur directeurenoverleg
Vaderdag.
13.00 Uur MR overleg
Looplessen als voorbereiding op de Loop van Terwispel
Juf Annet jarig

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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