NIEUWSBRIEF 20
SCHOOLJAAR 2018 – 2019
20 juni 2019

Nieuws van de peuters:
De muziekinstrumentjes zijn nog steeds in trek, dus gaan we er nog even mee door. Na het
Tomke voorlezen en het inpakken van de vaderdagkadootjes zijn we nu begonnen met het
maken van een “toeter” . Dus mochten jullie “ getetter” horen, het komt bij ons vandaan. Oh
ja, we hebben de wiebelbillenboogie ook nog gedaan, erg grappig! Net als de olifantjes uit het
boek kunnen wij ook heel goed wiebelen met onze billen. :)
Verder spelen we als het maar even kan lekker buiten. De trap bij de glijbaan is geplaatst
zodat wij ook veilig naar boven kunnen klimmen.
Woensdag 26 juni gaan we nog op schoolreis naar de Koppenjan en vrijdag 28 juni is het
modderdag en gaan we lekker kliederen met zand en water.
Daarna nog twee weekjes en dan is het al weer zomervakantie. Woensdag 10 juli is onze
laatste schooldag en sluiten we af met alle peuters en peuterouders.
Voor de agenda:
26 juni : schoolreisje peuters
28 juni: modderdag
28 juni: verjaardag juf Ilse vieren.
!0 juli: laatste schooldag. Koffiedrinken peuterouders vanaf 11.00 uur.
12 juli : vrij/ Zomervakantie!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Vorige week de eerste oogst van onze eigen moestuin: radijsjes. Alle kinderen
hebben geproefd (zie foto). Eén van de reacties: "Ik ga vuur spuwen, zó heet!"
Dinsdag hebben we helaas afscheid moeten nemen van juf Nynke, haar stage
periode op 't Ambyld zit erop. De kinderen hebben allemaal een mooie tekening
voor in het afscheidsboek gemaakt. Meester Miluca blijft nog tot de
zomervakantie. We zijn deze week aan het experimenteren geweest met wegen
en verschillende weegschalen.Bij de plaktafel hebben we onze arm om
getrokken op papier, uitgeknipt en er "gips" om gedaan. Bij het Fryske ferske
van "Bimmel bommel bearke" hebben alle kinderen een mooie beer getekend
en een pleister op zijn oor geplakt. Langzaam aan sluiten we het thema "mijn
lichaam" af en gaan de laatste weken tot de zomervakantie werken over
"zomer".
Bimmel bommel bearke hie pine yn syn earke
Gimmel gommel geitsje soe gau in drankje meitsje
Bah sei bearke Bimmel bommel
Bah ik hâld net fan dy rommel
'K doch in mûtse oer myn kop
Drink do dyn drankje sels mar op!
Nieuws uit groep 3 en 4:
We hebben het druk met toetsen, maar leren ondertussen ook weer van alles. Zo is groep 3
bezig geweest met verkleinwoorden en leestekens. Hierbij werd het uitroepteken door een van
de leerlingen als ‘schrikteken’ benoemd en eigenlijk is dat een heel duidelijke uitleg! Groep 3 is
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ook druk met sommen tot 20 en getallen tot 50. Best lastig hoor om die getallen goed op te
schrijven. In groep 4 oefenen we regelmatig met hoofdletters, maar het blijft moeilijk om elke
zin met de juiste letter te beginnen. Tijdens de gymlessen mogen de kinderen van groep 4 om
de beurt een onderdeel bedenken, klaarzetten en uitleggen. Erg leerzaam! Deze week krijgen
we een looples van de buurtsportcoaches als voorbereiding op de Kidsrun. Willen alle kinderen
van groep 4 volgende week hun voorleesboek weer mee naar school nemen? We willen
namelijk nog even oefenen in de klas voordat op vrijdag 28 juni de finale is. En van groep 3
hebben nog niet alle kinderen hun rapport ingeleverd. Graag zo spoedig mogelijk, want dan
kan straks het nieuwe rapport weer mee.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Donderdag 29 juni krijgen we een looples ter voorbereiding op de Kidsrun op 30 juni. De
buurtsportcoaches verzorgen deze les. De voorbereidingen op de atletiek dag hebben we op
het veld en op het parkeerterrein van meester Luca gehad. Donderdag 27 juni zijn we de hele
dag op de atletiekbaan in Drachten. Neem goede loopschoenen aan, school t. shirt krijg je van
de juffen. Neem voldoende drinken en eten mee voor deze dag. Maar eerst hebben we
natuurlijk ons schoolreisje. Dinsdag 25 juni gaan we naar Wildlands in Emmen, de leerlingen
hebben hierover informatie meegekregen. Op school aanwezig zijn 8:55 uur en we zijn 16:30
uur weer terug in Terwispel. We hebben er ontzettend veel zin in!
Maandag 1 juli is de laatste aardrijkskunde toets voor groep 6.
Nieuws uit groep 7 en 8:
De laatste 3 weken van dit schooljaar met nog een flink aantal
activiteiten op het programma, variërend van loopclinic,
Lauswoltproject in Beetsterzwaag, afscheid van juf Kimberly die
vandaag voor het laatst in onze groep was, atletiekdag en
natuurlijk het eindfeest en het afscheid van groep 8. Inmiddels is
het vervoer naar en van de sportdag op donderdag 27 juni ook
rond. Bedankt daarvoor!
Formatie schooljaar 2019-2020:
Met het team en MR hebben we het formatieplaatje vastgesteld. Ondanks het feit dat we 0,2
moeten inleveren, is het toch weer gelukt om ook volgend schooljaar met 4 combinatiegroepen
te werken. Voor het schooljaar 2019-2020 ziet het formatieplaatje er als volgt uit:

Dag:
Ma. mo
Ma. mi
Di. mo
Di. mi
Woe. mo
Woe. mi
Do. mo
Do. mi
Vr. mo
Vr. mi

Groep
1/2
Femke
Femke
Femke
Femke
Hillie

Groep
3/4
Hillie
Hillie
Annet
Annet
Annet

Groep
5/6
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin

Groep
7/8
Maijke
Maijke
Roelf
Roelf
Fimke

Hillie
Hillie
Femke
-

Annet
Annet
Roelf
-

Fimke
Fimke
Fimke
Fimke

Maijke
Maijke
Maijke
Maijke

IB

Dir.
X*
X*

Maijke
Maijke

X
X
X
X
X

NB:
 * Roelf heeft 0,9 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op maandag
 Via de nieuwsbrief wordt u als ouder (-s) van wijzigingen op de hoogte gehouden.
Schoolplein:
De komende 3½ week rest ons nog een uitdaging. Zaterdag 29 juni van 8.30 tot 12.00 uur
is de pleinklusochtend. Inmiddels hebben we de eerste aanmeldingen binnen van ouders die
gaan helpen, we kunnen alle hulp gebruiken om het gehele schoolplein tegelvrij te krijgen.
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Meldt u aan om te helpen!
Gevolg is wel dat we bijna 2 weken op zand moeten lopen, maar later in de tijd lukt niet.
Uiterlijk 11 juli moet het schoolplein tegelvrij opgeleverd worden. In de zomervakantie wordt
dan het gehele schoolplein met nieuwe tegels bestraat. Vervolgens worden na de
zomervakantie de beide nieuwe bergingen op de plek van het huidige fietsenhok op het
schoolplein geplaatst. Inmiddels zijn de bielzen bij de bovenbouwingang verwijderd en is een
laag zwarte grond vervangen door geel zand bij het speellokaal. Bedankt Miluca, Kees en Jilt!

Gratis af te halen:
Betontegels, 30 x 30. Belangstelling, neem dan contact op met Roelf.
Audit en inspectiebezoek:
Na een geslaagde audit (kwaliteitsonderzoek) door Comprix woensdag en vandaag een
inspectiebezoek (kwaliteitsonderzoek VVE = vroeg voorschoolse educatie) met een waardering
van 4 standaarden voldoende en 3 standaarden goed, mogen wij in alle nuchter- en
bescheidenheid met elkaar best een beetje trots zijn.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 juli a.s.
Agenda:
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
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli

Juf Annet jarig
08.00 Uur kledingactie Omrin
Schoolreis groep 5 en 6 Emmen
19.30 Uur OR/team vergadering
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij!
Atletiekdag in Drachten voor groep 5 t/m 8
Rapporten mee
10.30 Uur leerlingenraad
8.30 – 12.00 Uur pleinklusochtend
Oudergesprekken (uitnodiging volgt morgen)
8.30 Uur directeurenoverleg
09.00 – 09.30 Uur evaluatie lezen.
10.30 Uur leerlingenraad
Laatste keer lezen
Juf Karin, juf Gerda en juf Fimke vieren hun verjaardag
Afscheid groep 8
08.30 – 12.00 Uur eindfeest groep 8
13.00 uur MR vergadering
09.30 uur uitzwaaien groep 8
10.30 Uur doorschuiven van de groepen
Laatste schooldag en start van de zomervakantie t/m 25 augustus

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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