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Nieuws van de peuters:
Wat hebben we vorige week woensdag een prachtige ochtend gehad bij de Koppenjan in
Jubbega. Heerlijk weer, vrolijke kindjes en geen ongemakken. Kon niet beter!
Met het mooie zomerweer zijn we nu bezig met het kleuren van een strandbal en hebben we
het druk met ijsjes verkopen in de “ijscokraam”. Ook gaan we ijsjes plakken. Het volgende
liedje zingen we daarbij:
Tingelingeling, wie lust een ijsje,
Tingelingeling wie houdt daar van,
Ik verkoop echt alle ijsjes,
want ik ben de ijscoman.
Wij, peuters en leidsters, wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wij werken de laatste 2 weken tot de zomervakantie over..... zomer!
Deze week oefenen we "klanken" (woorden in stukjes hakken en plakken).
We hebben de letters van v-i-s geleerd en bij de plaktafel hebben we een zon geplakt.
Ook hebben we een liedje geleerd over afscheid nemen van alles van school voor de
zomervakantie; "zwaaien met zijn allen". Volgende week gaan we samen de klas opruimen en
schoonmaken. De kinderen van groep 2 mogen hun portfolio thuis houden. Alle anderen graag
na de vakantie weer inleveren. Gymschoenen ook graag na de vakantie weer mee naar school
nemen. Meester Miluca is volgende week voor het laatst bij ons. Bedankt voor je inzet meester
en succes met je opleiding verder! We wensen iedereen een hele fijne zomer toe!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Afgelopen vrijdag was de finale van de voorleeswedstrijd van groep 4. Else, Jesse, Esmee, Tim
en Freek gingen de strijd met elkaar aan en de jury (juf Joke en juf Kimberley) koos
uiteindelijk Tim als winnaar uit. Een verraste Tim ontving een mooi tijdschrift en een boek van
de schrijver Jozua Douglas als prijs. Van deze laatste schrijver leest juf nu voor uit het boek
‘Keesie Kippenkop en de rioolridder’ en dit boek wordt door alle kinderen zeer gewaardeerd.
Deze week hebben we meester Friso in de klas. Hij moet voor zijn Pabo-opleiding nog wat
opdrachten afronden. Heel fijn dat hij er is, want de kinderen vinden het leuk om ook eens een
meester te hebben en een paar extra handen kunnen we altijd wel gebruiken. Vandaag was juf
Marjorie van de bibliotheek bij ons in de klas voor het Zomerlezen. Alle kinderen hebben één
of twee boeken meegekregen om thuis te lezen. Ze had voor iedereen ook nog een tasje met 2
kleine boekjes mee als cadeautje van de bieb. Daarnaast gaf ze informatie mee over de
VakantieBiebApp. Met deze gratis app kunnen kinderen, maar ook volwassenen, boeken lezen
op de tablet of smartphone. Zeer aan te raden om eens te proberen. Op deze manier hopen
we dat alle kinderen in de lange zomervakantie enthousiast blijven lezen. Alvast veel
leesplezier toegewenst!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Vorige week dinsdag hebben we een geweldige dag in Emmen gehad. Gelukkig waren er
genoeg dieren om te bekijken en de jungle temperatuur was zoals die ook in de echte jungle
is. Donderdag hadden we de atletiekdag in Drachten. De temperatuur was prima om te
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sporten en dit was ook een zeer geslaagde dag. Juf Mirre
heeft de resultaten verwerkt op hun
atletiekdiploma. Volgende week dinsdag vieren we de
verjaardagen van de juffen. Het vervoer naar Drachten is
rond en we hopen met z’n allen er een feestelijke dag van
te maken. Dit is dan ook de laatste schooldag voor juf
Gerda op ’t Ambyld. Juf Gerda gaat na de zomervakantie
invallen in de Tijnje. We willen haar natuurlijk ontzettend
bedanken voor haar inzet en werk in groep 5 en 6.
Donderdag 11 juli is de laatste schooldag, willen de leerlingen allemaal een grote tas mee, een
emmertje en een doekje meenemen. Die dag gaan we opruimen en schoonmaken. Daarna
gaan we allemaal genieten van een welverdiende zomervakantie.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vorige week donderdag waren de groep 8 leerlingen van de Opsterlandse scholen te gast in de
tuin van Lauswolt in Beetsterzwaag. Ook onze groep 8 met Charlotte, Malu uit groep 7 en juf
Maijke en juf Kimberley waren chic gekleed om getrakteerd te worden op een prachtig
klassiek en hedendaags concert. Vorige week donderdag hebben de leerlingen mee gedaan
aan de atletiekdag in Drachten. Ouders, opa’s en oma’s hartelijk dank voor het vervoer van de
kinderen. De leerlingen van groep 8 nemen volgende week in de laatste schoolweek ook
afscheid van ’t Ambyld. Samen met juf Maijke hebben de kinderen een geheel eigen
programma samengesteld. Zo is er op dinsdagavond 9 juli een avond met een officieel
gedeelte met de ouders, leerlingen van groep 8 en de leerkrachten van ’t Ambyld.
Woensdagochtend 10 juli organiseren de schoolverlaters een leuke ochtend voor de andere
leerlingen van school. Op donderdag 11 juli komen ze dan nog even terug om alles op te
ruimen, alle andere leerlingen te trakteren en om 09.30 uur worden Tiemen, Chimène, Mike,
Colinda, Wessel, Lotte, Tanja, Hermon, Sabrina, Gerben, Charlotte en Malu uitgezwaaid door
de leerlingen en leerkrachten van school. We wensen jullie alvast een hele fijne vakantie, heel
veel succes, plezier en geluk op het voortgezet onderwijs.
Nieuws van de bibliotheek:
Zie bijlagen.
Vakantieregeling en marge-uren:
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie
19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Studiedag
woensdag 5 februari 2020
Voorjaarsvakantie
15 t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag + Pasen
10 t/m 13 april 2020
Meivakantie (2 weken)
25 april t/m 10 mei 2020
Koningsdag
27 april 2020 (in de meivakantie)
Hemelvaart + vrijdag
21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren
maandag 31 mei 2020
Studiedag
17 juni 2020
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus 2020
We hebben 33,50 marge-uren (teveel gemaakte lesuren) over. Deze gaan we (in overleg met
de MR) inzetten op woensdag 5 februari 2020 (studiedag), woensdag 4 maart 2020
(Personeelsdag Comprix) woensdag 6 t/m vrijdag 8 mei 2020 (aansluitend aan de
meivakantie), woensdag 24 juni 2020 (studiedag) en tot slot vrijdag 3 juli 2020 (laatste
schooldag). Het is mogelijk nog enkele uren vrij te geven. In dat geval zal de school dat tijdig
kenbaar maken.
Schoolplein:
Afgelopen zaterdag hebben we onder tropische weersomstandigheden het schoolplein
grotendeels tegelvrij gemaakt. Daarnaast is er bij de tafeltennistafel een mini tribune gemaakt
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en zijn er 2 moestuinbakken gemaakt van oude tegels. Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8
hebben flink mee geholpen om de oude tegels te verwijderen. Bedankt!!
Wat nog rest zijn een paar tegels die op pallets geplaatst moet worden. Deze worden
opgehaald. Deze en/of volgende week wordt het fietsenhok verwijderd. We zijn nog op zoek
naar een ouder die ons kan helpen met het afsluiten van de stroom!! Wie kan ons
daarbij helpen?
In de zomervakantie wordt het gehele schoolplein bestraat met nieuwe tegels. Na de
zomervakantie wordt de nieuwe berging geplaatst en plaatsen we een aantal palen rondom het
voetbalveldje. Mist u uw schep, er staan nog een aantal op school

Kennismaken:
Volgende week donderdag 11 juli gaan we om 10.30 uur tot 13.00 uur ‘kennismaken’ in de
nieuwe groepssamenstelling en voor sommige kinderen bij een andere juf of meester.
Heel erg bedankt:
Alle ouders die op welke wijze dan ook dit schooljaar hebben mee geholpen willen we heel
hartelijk bedanken.
Volgende nieuwsbrief:
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt in het
nieuwe schooljaar donderdag 29 augustus a.s.
Agenda:
Maandag 1 t/m
Donderdag 4 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli

Oudergesprekken
09.00 – 09.30 Uur evaluatie lezen.
Laatste keer lezen
Juf Karin, juf Gerda en juf Fimke vieren hun verjaardag
19.00 Uur 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
Geen school

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

Allemaal alvast een hele fijne
vakantie gewenst!!
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