NIEUWSBRIEF 17
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
17 mei 2019

Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 1e kwartaal bedraagt Euro 308,61. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Nieuws van de peuters:
Best lastig! Een “ verstopplekje “ bedenken voor je moederdagkadootje maar vooral het niet
mogen verklappen wat erin zit! Maar zo te horen is het aardig gelukt! En dat lekkere recept
echt uitproberen hoor, blueberry pancakes zijn hééééérlijk!
Deze week zijn we begonnen met het bekijken, beluisteren en bespelen van de xylofoon. Een
moeilijk woord maar wat een mooi klanken komen eruit! We gaan er zelf ook ééntje maken
van grijze strookjes die we van lang naar kort opplakken. En dit liedje zingen we erbij:
muzikantje, muzikantje, speel eens op je xylofoon
muzikantje, muzikantje, speel eens wat voor mij!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Na de vakantie zijn we begonnen met het thema "dieren".
Vorige week hebben we "communiceren" geoefend en deze week zijn we aan het "bouwen".
Volgende week gaan we bezig met "oppervlakte". We hebben de letters van aa-p geleerd en
we leren elke dag een nieuw woord. In de poppenhoek spelen we "bij de dierenarts".
Donderdag 9 mei zijn we op schoolreis geweest naar Sanjesfertier. Het was een prachtige dag;
we hebben binnen en buiten gespeeld, een ritje in de trein gemaakt, in het verkeerspark rond
gereden en bij de dieren gekeken. Zie foto's op de website.
Vandaag, vrijdag 17 mei nog een feestje; de juffen van groep 1 tot en met 4 vieren samen
hun verjaardag! Myrte Idzerda wordt deze week 4 jaar en komt vanaf volgende week bij ons in
de klas. Veel plezier op 't Ambyld Myrte!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Vorige week beleefden we een heel gezellig schoolreisje in Sanjesfertier. Het weer zat
geweldig mee, zodat we alles hebben kunnen zien en doen. De begeleiding bestond dit jaar uit
de vaste leerkrachten aangevuld met de stagejuffen en –meester; Nynke, Kimberley en Miluca
heel erg bedankt voor jullie inzet. En het houdt maar niet op met leuke dingen, want vandaag
vieren we de verjaardagen van de juffen van groep 1 t/m 4. Alle kinderen starten gewoon in
hun eigen lokaal, maar gaan gedurende de ochtend in 3 groepen een feestelijk circuit doen.
Kinderen die het leuk vinden, mogen verkleed op school komen.
Natuurlijk zijn we ook op school om te leren en gisteren zijn de kinderen van groep 3 en 4 de
‘tafel-challenge’ aangegaan. In 2 weken tijd moeten de kinderen van groep 3 de tafel van
1,2,5 en 10 op volgorde leren en groep 4 moet deze tafels plus de tafel van 4 ook helemaal
door elkaar beheersen. Als alle kinderen genoeg stickers verdienen, dan volgt op woensdag 29
mei de beloning: democratisch is besloten dat we dan (bij goed weer) een waterfestijn houden
en juf trakteert die dag op kruidcake. Verzoek aan alle ouders om ook thuis flink te oefenen,
zodat de klas deze beloning in de wacht gaat slepen!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Woensdag 15 mei zijn we met alle leerlingen van groep 5 en 6 op de fiets naar de bieb in
Gorredijk geweest. Dit keer was daar de schrijver Pieter Koolwijk. Pieter vertelde over zijn 5
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kinderboeken die hij heeft geschreven. Op dit moment lezen wij het boek Vlo en Stiekel.
Leerlingen hebben aandachtig geluisterd en veel vragen gesteld. Ook hebben we daar een
fantasieverhaal gemaakt. Na afloop natuurlijk nog even met de schrijver op de foto.

Voor de meivakantie is de schrijfster Janny van der Molen bij ons in de klas geweest. Zij heeft
veel verteld over het boek van Anne Frank. Leerlingen hadden hier ook veel vragen over en
waren zeer geïnteresseerd in haar verhaal. Ook moesten we natuurlijk op de foto en een
handtekening scoren. Iedere vrijdag nemen we nog een tafeltoets af bij de leerlingen die de
tafels nog niet vlot genoeg beheersen. Dus allemaal nog even goed oefenen, zodat de
tafelposter vol komt met stickers!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Wat hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets ROUTE 8 geweldig gemaakt!
Met een score van 220,1 zitten we meer dan ruim boven het landelijk gemiddelde van 200.
Een geweldige prestatie! Gefeliciteerd jongens en meisjes van groep 8!
Volgende week dinsdag heeft groep 7/8 een toets van thema 4 van aardrijkskunde. Het
huiswerk daarvan hebben de leerlingen vorige week mee naar huis gekregen. Succes jongens
en meisjes! Het schoolkamp naar Grou van maandag 27 t/m woensdag 29 mei nadert. Ook die
informatie hebben de kinderen vorige week mee naar huis gehad.
OTP:
Wij werken voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U bent, samen
met de leerkrachten en kinderen, een belangrijke partner om ons onderwijs mee af te
stemmen. Om ons daarbij te helpen, vragen we u de O (Ouder) T (Tevredenheids) P (Peiling)
digitaal in te vullen. Vandaag krijgen alle oudste kinderen in het gezin daarover info en codes
mee naar huis. Vriendelijk verzoek uw kind bij thuiskomst daar naar te vragen.
Schoolplein:
Afgelopen dinsdag is de pleincommissie weer bij elkaar geweest. We hebben voornamelijk
gesproken over de plaats (-ing) van het nieuwe speeltoestel Ipswich en de peutertrap bij het
bestaande toestel Enschede op donderdag 13 juni a.s. Het plan is om in de zomervakantie het
gehele plein te gaan herstraten met nieuwe tegels en daarna het plaatsen van de nieuwe
berging. Als er mensen zijn die belang hebben bij het huidige fietsenhok en/of bij
schoolpleintegels, neem dan (liefst zo snel mogelijk) contact op met Roelf.
Vele handen maken licht werk. Om het plein voor de zomervakantie fietsenhok- en tegelvrij te
maken, organiseren we nog 1 keer een pleinklusochtend en wel op zaterdagmorgen 29 juni.
Alle hulp is daarbij welkom!
School in zomersfeer:
Decoteam hartelijk dank, het ziet er zonnig uit!
Hoofdluiscontrole:
Maandag 6 mei hebben de luizenmoeders de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis.
Slechts bij 1 leerling werden neten ontdekt. We mogen spreken van een geslaagde controle.
Hartelijk dank daarvoor luizenmoeders!
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Schoolfotograaf:
Op vrijdag 24 mei komt de schoolfotograaf op ’t Ambyld. ’s Ochtends vanaf 8.30 uur kunnen
eerst de niet-schoolgaande kinderen met hun broer en/of zus op de foto. Daarna worden er
portretten en groepsfoto’s van alle leerlingen gemaakt.
De fotograaf adviseert om kleurige kleren te dragen voor een mooi resultaat.
Crossloop 2019:
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Opgave kan op school voor vrijdag 24 mei a.s.
Zie ook bijlage.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 29 mei a.s.
Agenda:
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
Donderdag 13 juni
Zondag 16 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Zondag 23 juni
Dinsdag 25 juni
Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Zaterdag 29 juni
Maandag 1 t/m
Donderdag 4 juli
Woensdag 3 juli
Vrijdag 5 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli

Juf Femke, juf Hillie en juf Annet vieren hun verjaardag
Avondvierdaagse
Tweedaagse voor schooldirecteuren
Juf Fimke jarig
08.30 Uur schoolfotograaf
Opgave Crossloop 2019
Schoolkamp groep 7/8 naar Grou
Hemelvaartvakantie
Laatste keer Comprix College
Gastles verkeer van groep 8 naar klas 1 voor groep 7 en 8.
Pinkstervakantie
Start toetsweek CITO voor groep 2 t/m 7
08.30 Uur directeurenoverleg
Speeltoestel Ipswich en peutertrap worden geplaatst.
Vaderdag
13.00 Uur MR overleg
Audit Comprix
Kwaliteitsonderzoek Inspectie V (roeg) V (oorschoolse) E (ducatie) in
groep 1 en 2.
Looplessen als voorbereiding op de Loop van Terwispel
Juf Annet jarig
Schoolreis groep 5 en 6 Emmen.
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij!
Atletiekdag in Drachten voor groep 5 t/m 8
Rapporten mee
8.30 Uur pleinklusochtend
Oudergesprekken
8.30 Uur directeurenoverleg
10.30 Uur leerlingenraad
Juf Karin en juf Fimke vieren hun verjaardag
08.30 – 12.00 Uur eindfeest groep 8
Laatste schooldag en start van de zomervakantie t/m 25 augustus

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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