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Nieuws van de peuters:
Wy binne drok dwaande mei ús muzykprojekt. Wy ha de ksylofoan, de triangel en de
sambaballen besjoen, belústere en bespiele. Ek ha wy in ferhaaltsje fan Tomke foarlêzen oer
de fanfare en hjirby in ferske leart.
Rombombom, de fanfare, rombombom, op de wei
wolst do ek by de fanfare, gean my dan mar efternei.
Fierder binne wy oan it wurk foar heitedei, geane wy tekenjen op klassike muzyk en meitsje
wy in lûd/ skodflesse. Woansdei 5 juni hiene wy Mariet Bruinsma út Lippenhuzen oan it
foarlêzen út it nijste Tomke boekje en moandei 10 juni is it de Pinkster en binne wy ek frij.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wij beginnen deze week met het thema "mijn lichaam". Elke dag leren we een nieuw woord bij
dit thema, deze hangen we op in de klas. De QR- code van het woordenschat filmpje hangt op
de deur. Leuk om thuis eens samen met uw kind te bekijken! We leren de letters van i-k.
Bij het verfbord en de tekentafel maken we met behulp van een spiegeltje een tekening van
onszelf. We werken aan de volgende doelen deze maand;
* Letterkennis (beginklanken benoemen en, iets moeilijker, midden-, en eindklanken).
* Gewicht (met de weegschaal benoemen van de begrippen zwaar- licht en zwaar- zwaarderzwaarst ).
* Houdingen ( lichaamsdelen benoemen, houdingen nadoen).
In de poppenhoek hebben we een doktershoek gemaakt. Deze week beginnen we met het
Vaderdag cadeautje, maar we zeggen verder niks natuurlijk... verrassing!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Alle kinderen zijn woensdag 29 mei met een welverdiend tafeldiploma naar huis gegaan. Het
was nog even spannend of iedereen het zou halen, maar het is gelukt! Dat gingen we die
ochtend na de pauze vieren met een feestelijk programma. Helaas was het te koud voor het
verlangde waterfestijn, maar een bezoek aan de speeltuin en een lekkere traktatie maakten
veel goed. Al met al hadden we een heel gezellige ochtend. De komende weken gaat groep 4
zich voorbereiden op de voorleeswedstrijd in de klas. Deze week nemen ze allemaal een
zelfgekozen boek mee naar huis om helemaal te lezen. Uit dit boek kiezen ze vervolgens een
geschikt stukje om voor te lezen. Dit wordt eerst thuis goed geoefend en daarna in de klas.
Uiteindelijk doen er 5 kinderen mee aan de voorleesfinale op vrijdag 28 juni. Inmiddels hebben
de kinderen een briefje mee naar huis gekregen met nadere informatie.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Onze tafelposter is nog niet helemaal gevuld met stickers, dus nog even goed oefenen thuis.
De aardrijkskundetoets is vandaag voor groep 6 geweest. De geschiedenistoets is voor groep 5
en 6 op donderdag 20 juni, het boekje gaat donderdag 6 juni mee naar huis.
Deze week zijn we al begonnen met het afnemen van de Cito toetsen, alle leerlingen veel
succes!
We gaan 2 keer oefenen, 6 en 13 juni, voor de atletiekdag die op 27 juni op de atletiekbaan in
Drachten wordt gehouden. Dinsdag 25 juni gaan we met onze groep op schoolreisje naar
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Wildlands in Emmen. Leerlingen krijgen deze week hierover nog een briefje mee.
De moestuinbak van groep 5 en 6 is ook ingezaaid en we gaan in de klas champignons kweken
en kiemgroenten zaaien. Hopelijk gaan we al dit lekkers ook nog voor de zomervakantie
oogsten en natuurlijk proeven.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vandaag, donderdag 6 en 13 juni hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 atletiekclinics als
voorbereiding op de atletiekdag in Drachten op donderdag 27 juni. Dan graag gymkleding
meenemen voor buiten! Ook voor groep 7 starten de E (ind) toetsen van Cito (groep 8 maakt
alleen de M (idden) toets van Cito in januari. Heel veel succes jongens en meisjes!
20 Juni gaan de leerlingen van groep 8 het traditionele Lauswoltconcert bijwonen in
Beetsterzwaag. De tijd vliegt! Nog 5 weken te gaan tot aan de zomervakantie. Woensdag 10
juli is het eindfeest van groep 8. De voorbereiding hiervoor zijn in volle gang!
Moestuintjes:
Inmiddels zijn de eerste zaadjes en plantjes in de moestuinbakken geplant.
Daarbij hebben we hulp van Wiepkje en Manja. Nu kijken of het gaat lukken:
de rechtste wortel of de meest smaakvolle radijs.

Toetsweek CITO:
De komende twee weken (11 t/m 21 juni) maken de kinderen van groep 2 t/m groep 7 de
halfjaarlijkse Cito. Succes allemaal!
Oudertevredenheidspeiling:
23 Van de in totaal 53 gezinnen (= 43%) heeft de oudertevredenheidspeiling ingevuld,
waarvoor onze hartelijke dank. ’t Ambyld scoort als school 3,46. Daarmee scoort de school
ruim voldoende. Het responspercentage is voldoende, zodat school een goed beeld van haar
kwaliteit krijgt. De uitslag van de vragenlijst is als bijlage bij deze nieuwsbrief en is tevens te
vinden op de website van school: www.ambyld.nl onder het kopje informatie – enquêtes.
Schoolfoto’s:
Vandaag krijgen de kinderen de inlogkaarten voor de schoolfoto’s mee naar huis. Ga naar
www.fotokoch.nl en vul uw persoonlijk inlognummer en wachtwoord in om de foto’s te
bekijken/bestellen. Bestelt u binnen 10 dagen, dan ontvangt u de groepsfoto gratis.
Niet vergeten: U heeft na het ontvangen van uw inlogkaart (-en) 10 dagen om van de gratis
groepsfoto actie te profiteren.
Straatvoetbal 4 tegen 4:
Wanneer: woensdag 12 juni
Waar: parkeerterrein Us Doarpshûs in Terwispel
Tijdstip: 13.30 – 17.50 uur
Opgave: luca@sportfryslan.nl of 06-23001539
Gratis af te halen:
Betontegels, 30 x 30. Belangstelling, neem dan contact op met Roelf.
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Inspectiebezoek:
Donderdag 20 juni krijgen we bezoek van de inspectie van onderwijs. In opdracht van OCW
voert de inspectie een meting uit naar de kwaliteit van Vroeg Voorschoolse Educatie voor
groep 1 en 2. Onze school is voor dit onderzoek geselecteerd. De onderzoeksdag bestaat uit
een observatie in de kleutergroep, een gesprek met de leerkrachten van groep 1 en 2, de
intern begeleider, de directeur en met een aantal ouders uit groep 1 en 2.
Pleinklusochtend:
Om het plein voor de zomervakantie fietsenhok- en tegelvrij te maken, organiseren we nog 1
keer een pleinklusochtend en wel op zaterdagmorgen 29 juni. Door dit in eigen beheer te
doen, besparen we heel veel geld. We rekenen op veel hulp deze ochtend! We beginnen deze
ochtend om 08.30 uur. Opgave kan bij Roelf.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 juni a.s.
Agenda:
Donderdag 6 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

Atletiekclinic voor groep 5 t/m 8 (buitengymkleding meenemen).
Pinkstervakantie
Start toetsweek CITO voor groep 2 t/m 7
08.30 Uur directeurenoverleg
Speeltoestel Ipswich en peutertrap worden geplaatst.
Atletiekclinic voor groep 5 t/m 8 (buitengymkleding meenemen).
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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