NIEUWSBRIEF 1
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
29 augustus 2019

Een nieuw schooljaar is begonnen:
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne vakantie. Deze week zijn we het nieuwe
schooljaar begonnen met 69 leerlingen. In groep 1/2 zijn we gestart met 13 leerlingen, groep 3/4
telt 13 leerlingen, groep 5/6 22 leerlingen en tot slot groep 7/8 21 leerlingen. Allemaal heel veel
succes en een plezierig schooljaar gewenst!
Schoolplein:
Heel blij zijn we met het in de zomervakantie opnieuw bestrate schoolplein. Volgende week
maandag wordt de nieuwe berging geplaatst. Daarna maken we een indeling waar we onze fiets
gaan stallen. De bedoeling is om de komende periode het plein met groen te beplanten, houten
palen rondom het voetbalveld en de betonnen knikkerpotjes van een likje verf te voorzien. Daarna
gaan we het plein feestelijk openen!

Nieuws van de peuters:
Ook in 't Krielhûske zijn we weer los. De eerste weken doen we het rustig aan. Wennen aan elkaar,
aan de vaste rituelen en “regeltjes” zijn, vooral met dit hete nazomerse weer, vermoeiend genoeg.
We krijgen er deze week meteen twee nieuwe peuters bij. Dewin ter Schuur op de woensdagochtend en Jetse Jansma op de vrijdagochtend. We wensen beiden veel speelplezier toe bij ons. Let
op: er is een peuter met “kriebelbeestjes” in het haar. Graag allemaal thuis even goed controleren
en in de gaten houden. Agenda tot herfstvakantie:
2 sept
: OC vergadering ( Marleen, Margriet, Reina, Anke, Bernadet en Grytsje)
9 sept
: eindgeprekje Thys (11.15 uur)
18 sept
: eindgesprekje Doutzen (11.15 uur)
25 sept
: eindgesprekje Rixt (11.15 uur)
2 okt
: bezoek Mirjam SFBO (Bernadet en Grytsje)
9 okt
: Grytsje viert verjaardag
9 okt
: gebarencursus deel 2 (Bernadet en Grytsje)
14 okt
: overleg JGZ (Grytsje)
15 okt
: Thys 4 jaar.
18 okt
: 2,10 jaar gesprekje Chris (11.15 uur)
27 okt
: Doutzen 4 jaar
Definitieve datum nog niet bekend maar “fisitaasje “ nivo 3 SFBO in oktober (Bernadet en Grytsje).
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21 t/m 25 okt : Herfstvakantie. Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en/of andere tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Aan de verhalen van de kleuters te horen heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad; "met
de tent naar China, met de caravan naar Nieuw Zeeland en zwemmen in het klierenbadje".
We maken er met elkaar weer een mooi schooljaar van! Fenna de Boer is deze week 4 jaar
geworden en zit nu ook bij ons in de klas. Veel plezier op 't Ambyld Fenna!
We werken, natuurlijk met deze temperaturen over zomer.
De doelen waar we aan werken zijn;
* Sorteren (op basis van, opbouwend, 1, 2, 3 of zelfs 4 kenmerken)
* Cijfersymbolen koppelen aan een hoeveelheid ( eerst t/m 6, t/m 12 en al t/m 20)
We oefenen met de letters van v-i-s.
Elke dag bieden we een nieuw woord aan over het thema zomer. Deze hangen in de klas. Op
de deur hangt de QR code van het filmpje van zomer. Leuk en nuttig om thuis eens samen
met uw kleuter te bekijken! Denkt iedereen er aan om de gymschoenen en het portfolio weer
mee naar school te nemen?
Goed om te weten: Ymte (groep 2) heeft een voedselallergie voor noten, pinda’s, ei, tarwe en soja.
We vragen u vriendelijk namens de familie hiermee rekening te houden door Ymte met deze
producten niet in aanraking te laten komen
Nieuws uit groep 3 en 4:
De kinderen van groep 4 zijn alleen maar verhuisd in eigen lokaal, maar voor de kinderen van groep
3 is het helemaal anders zo na de zomervakantie. Een nieuw lokaal en naast het vertrouwde gezicht
van juf Hillie ook een nieuwe juf en meester. Dat moet natuurlijk allemaal even wennen en daar
nemen we ook de tijd voor. De eerste weken staan vooral in het teken van groepsvorming en
omgaan elkaar. We doen dus regelmatig even een spelletje tussen het werken door en bespreken
ook de regels in de klas. Groep 3 heeft ondertussen al het woordje ‘ik’ leren lezen en schrijven.
Groep 4 werkt over het thema ‘familie’ en heeft ook al geoefend met getallen tot 100. Het schrijven
is voor groep 4 wel even wennen, want vorig jaar hebben ze het verbonden schrift geleerd en dit
jaar is het blokschrift nieuw voor ze. Tot de herfstvakantie gymmen de kinderen elke dinsdag in het
gymlokaal. Op deze dag moeten de gymkleren dus mee, inclusief gymschoenen. Deze gymtas blijft
bij de kapstok en hoeft dus niet mee het lokaal in. Na de herfstvakantie gymmen de kinderen op
dinsdag én donderdag.
Nieuws uit groep 5 en 6:
We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Alle leerkrachten en leerlingen hebben er zin in,
we maken er een mooi jaar van met z’n allen!
De komende periode krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 op woensdag muziekles. IMV start op
11 september. We hebben deze periode 10 keer les in slagwerk.
In groep 5/6 leggen we weer veel nadruk op het kennen van de tafels en kloklezen. Willen jullie
thuis met de kinderen oefenen?
Luca Minkes uit groep 5 is allergisch voor pinda’s en producten waarin pinda’s zijn verwerkt.
We vragen u vriendelijk namens de familie hiermee rekening te houden door Luca met deze
producten niet in aanraking te laten komen.
Erwin van der Ley heeft Diabetes type 1. Voor eventuele traktaties vragen we de ouders uit
groep 5 en 6 vooraf contact op te nemen met de familie Van der Ley.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Ook wij zijn het nieuwe schooljaar weer gestart. De eerste schoolweek zit er al weer bijna op!
Nieuw gezicht bij ons in de klas is Chris Kromsigt, welkom!. Chris studeert voor onderwijsassistent
aan het Friesland College in Heerenveen en is op donderdag en vrijdag te vinden in groep 5/6 en
groep 7/8. In de volgende nieuwsbrief zal Chris zich voorstellen. In verband met fysieke
ongemakken zal HVO docent Karin Broers de eerstkomende weken nog niet in staat zijn de HVO
lessen te verzorgen in groep 7/8. Zoals het nu lijkt, zal dat op z’n vroegst oktober worden. Vanaf
deze plaats van harte beterschap Karin! 20 September doet groep 8 weer mee aan de Comprix
sportdag in Gorredijk. Informatie daarover volgt.
Belangrijk om te weten: Kirsten van der Ley heeft Diabetes type 1. Voor eventuele traktaties
vragen we de ouders uit groep 7 en 8 vooraf contact op te nemen met de familie Van der Ley.
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Schrijfonderwijs:
Doel van ons schrijfonderwijs is dat alle kinderen aan het eind van de basisschool een leesbaar
handschrift hebben. Tot nu toe hebben wij de leerlingen het verbonden schrift aangeleerd. Het
aan elkaar schrijven is voor kinderen van nu soms lastig aan te leren. Ook het leesbaar blijven
schrijven in de hogere jaargroepen is in het verbonden schrift lastiger dan in het blokschrift.
Daarom wordt vanaf dit schooljaar in alle jaargroepen het geschreven blokschrift aangeleerd.
 Groep 3 leert meteen het blokschrift aan
 Groep 4 leert de kleine letters van het blokschrift aan en leert vervolgens de
hoofdletters van het blokschrift. Daarna worden in de schrijflessen deze letters
geautomatiseerd.
 Groep 5 t/m 8 leren in de eerste weken van het schooljaar de juiste letters van het
blokschrift aan en automatiseren deze letters in de schrijflessen gedurende het
schooljaar.
Tennisclinic:
Via tennisvereniging “De Wispel” krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee tennislessen
aangeboden. Tennisleraar Paul Plantinga zal deze lessen verzorgen. De lessen vinden onder
gymnastiek plaats op de dinsdagen 3 en 10 september. Meenemen gymkleding en
gymschoenen (geen noppen).
Hoofdluiscontrole:
Afgelopen maandag zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Een aantal kinderen had hoofdluis
of neten. Een verzoek om uw kinderen thuis te blijven controleren en kammen. Na elke vakantie
(zomer-, herfst, kerst, voorjaars- en meivakantie) houden we een hoofdluiscontrole met het
verzoek om uw kind (-eren) voor een controle met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school
te laten komen.
Ouderhulplijst:
Hopelijk mag school ook dit schooljaar weer een beroep op u doen. A.u.b. het formulier
ingevuld op school inleveren voor 6 september.
Gouden Weken:
De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet om interactie tussen
leerlingen en leerkrachten en om een goede sfeer in te groep te creëren. Het accent ligt op deze
eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende activiteiten. Dagelijks zal er
in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te verstevigen. En in de
groepsvormende activiteiten, regels, afspraken, de manier van werken en oudercontact. In het
kader van goede samenwerking met ouders, organiseren we in de week van 30 september t/m 3
oktober de start-/kennismakingsgesprekken.
Pauzehap en lunch:
U als ouder weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard een
gezonde pauzehap en een gezonde lunch. Als team zijn wij van mening u niet op te willen leggen
wat wel of niet mag. We vragen u uw kind geen snoep of chocolade als pauzehap en/of lunch mee
te geven. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een verantwoordelijke pauzehap en
lunch mee te geven naar school.
Verjaardagen:
Als de kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. Wij vragen u liefst zo gezond mogelijk
te trakteren. Voor de leerkrachten hoeft er geen andere traktatie te zijn dan voor de kinderen.
Jarige kinderen mogen een klein cadeautje grabbelen uit onze cadeaumand.
Bibliotheekboeken:
Iedere maandagmorgen is er onder begeleiding van Joke Veenema weer gelegenheid om
boeken te lenen.
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Gymnastiek:
Voor de gymnastieklessen van groep 3 t/m groep 8 maken we gebruik van het dorpshuis. Uit het
oogpunt van hygiëne is sportkleding voor de kinderen verplicht: een korte broek, T-shirt en
sportschoenen. Graag de spullen van uw kinderen voorzien van de naam. De kinderen dienen de
sportkleding in een tas mee te brengen op de dag, dat de gymles is. Na de gymles (in verband met
hygiëne) gaan de gymspullen weer mee naar huis. De gymdagen voor groep 3 t/m groep 8 zijn
dinsdag en donderdag (groep 5 t/m 8). We gaan ervan uit dat uw kind gymkleding en gymschoenen bij zich heeft voor de gymles. Gymt uw kind niet, dan graag een briefje mee met reden.
Educatieve tijdschriften, computerprogramma’s, typecursussen (groep 5 t/m 8) en
Gratis-Boeken-Actie:
Morgen krijgen de kinderen folders en brochures mee naar huis van diverse uitgeverijen. Uiteraard
bent u tot niets verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan
kunt u het bestelformulier rechtstreeks opsturen naar de uitgeverij. Alle kinderen van groep 1 en 2
krijgen morgen een gratis leesboek mee naar huis. Veel leesplezier!
Schoonmaakavond:
Donderdag 26 september houden we op school onze grote schoonmaak.
We beginnen deze avond om 19.00 uur en rekenen/hopen op één afgevaardigde van alle
gezinnen. Wilt u wat handige hulpjes zoals een emmer, doek en stofzuiger meenemen? Bent
u deze avond verhinderd, geef het even door aan school. Misschien bent u in de gelegenheid
om thuis materiaal van school schoon te maken.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 12 september a.s.
Agenda:
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Zondag 15 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Vrijdag 20 september
Zaterdag 21 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Maandag 30 september
t/m donderdag 3 oktober
Woensdag 2 oktober
Dinsdag 8 oktober
Vrijdag 11 oktober
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 t/m vrijdag
25 oktober

Plaatsing nieuwe berging
Tennisclinic groep 3 t/m 8
Start lezen
Tennisclinic groep 3 t/m 8
Start IMV lessen groep 5 en 6
Meester Roelf jarig
Start Comprix College
8.30 Uur directeurenoverleg
Sportdag Comprix groep 8 (nadere info volgt)
12.00 Uur Samenloop voor Hoop Gorredijk
Start Kinderpostzegels
19.00 Uur schoonmaakavond voor alle gezinnen
Start- en kennismakingsgesprekken
Start Kinderboekenweek “Reis mee”
Gastles verkeer dode hoek voor groep 1 t/m 8
19.30 Uur OR-vergadering
Einde Kinderboekenweek
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
8.30 Uur directeurenoverleg
Rijks Vaccinatie Prik 9 jarigen in Gorredijk.
10.30 Uur weeksluiting voor alle groepen
Herfstvakantie
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