NIEUWSBRIEF 2
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
12 september 2019

Even voorstellen:
Hallo,
Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik gestart als stagiaire bij groep 5/6 en groep 7/8 van ’t
Ambyld. Via de nieuwsbrief wil ik mezelf graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Chris Kromsigt, ik ben 17 jaar, woon in Gorredijk en zit op voetbal bij VV
Gorredijk. In mijn vrije tijd ga ik graag te sporten of iets ondernemen met vrienden. Ik zit in
het 3e jaar (examenjaar) van de opleiding onderwijsassistent op het Friesland College in
Heerenveen. Aankomend schooljaar zal ik stagelopen bij groep 5/6 en groep 7/8, ik ben hier te
vinden op donderdag en vrijdag. Wat ik na deze opleiding wil gaan doen? Daar ben ik nog niet
over uit maar ik weet in ieder geval wel dat ik iets met kinderen/jongeren wil. Ik hoop en
verwacht op een schooljaar waarin ik veel nieuwe dingen leer op ‘t Ambyld en natuurlijk heel
veel plezier zal gaan hebben met alle betrokkenen.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Feija Volbeda en ik woon in Tijnje. Het komende schooljaar kom ik stage lopen in
groep 5/6 op de maandag en dinsdag. Momenteel volg ik de opleiding Onderwijsassistent op
het Friesland College in Heerenveen, leerjaar 2. Na mijn studie ben ik van plan om naar de
Pabo in Leeuwarden te gaan. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mij altijd even opzoeken!
Hallo,
Mijn naam is Mirthe Span, 22 jaar oud en woon in Terwispel! Momenteel zit ik in mijn laatste
jaar van de Pabo op de NHL te Leeuwarden. Het komende jaar mag ik stage lopen bij groep 3
en 4! Dit zal ik gaan doen op de maandag en de dinsdag. Ik heb er erg veel zin in!
Hallo,
Ik ben Elsa Fiseha Abraha 15 jaar oud, kom uit Eritrea en ik ben sinds 4 jaar in Nederland. Ik
zit al 3 jaar op school op het OSG Sevenwolden Heerenveen. Dit jaar doe ik de Entree
opleiding MBO. Ik vind het leuk om kinderen te helpen met dingen die ze lastig vinden in de
klas. Vorig jaar heb ik ook op ’t Ambyld stage gelopen en ook dit jaar loop ik stage in groep 1
en 2. Mijn hobby's en talenten zijn voetbal en haarvlechten maken, basketbal, boeken lezen en
ik spreek drie talen.
Van links naar rechts: Chris

Feija
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Elsa

Conciërge ‘meester’ Kees, onlangs nog opa geworden, is niet meer bij ons op school. Kees
heeft een betaald baantje op camping De Roggeberg in Appelscha gekregen. Hartstikke mooi
voor Kees natuurlijk. Bedankt voor alle hulp en veel plezier en succes met jouw nieuwe
baantje.
Schoolplein:
Inmiddels is de nieuwe berging ook geplaatst. Dragan (man van juf Femke) heeft het licht in
de berging aangelegd, hartelijk dank daarvoor Dragan!
Vrijdag 18 oktober gaan we het schoolplein feestelijk openen!

Nieuws van de peuters:
In 't Krielhûske zijn we druk bezig met het thema vakantie en het oefenen van de kleuren. We
maken met blauwe verf een lucht / wolk (met verfrol) op een groot vel papier en plakken
hierbij een gele zon ( vingerverf) en een rode tent (vouwblad). Met stift tekenen we er groen
gras bij. Zo gebruiken we verschillende kleuren en technieken voor één prachtig resultaat.
We hebben “Nijntje in de tent” voorgelezen, spelen in een gele strandtent in onze klas, gaan
met handdoeken, slippers en zonnebrillen naar het strand en zwemmen in de zee.
In de kring sorteren voorwerpen of kaartjes op kleur en spelen spelletjes als: ' ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet en de kleur is..... We zijn dus weer volop in actie!
Agenda:
25 sept: eindgesprekje Doutzen (11.15 uur)
27 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 okt. (Bernadet en Grytsje)
21t/m 25 okt : Herfstvakantie.
Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en/of andere tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Deze week sluiten we het thema zomer af om volgende week te beginnen met het thema
boeken. We oefenen de volgende doelen:
 verschillen zien; in afbeeldingen en tekens.
 chronologie; een verhaal in tijdsvolgorde zetten.
 tellen; met voorwerpen, afbeeldingen of getal symbolen.
We leren de letters van p-e-n en elke dag een nieuw woord.
De QR- code van het woordenschatfilmpje hangt op de deur. Leuk voor thuis!
Alle kinderen mogen hun lievelingsboek mee naar school nemen.
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Nieuws uit groep 3 en 4:
Yang Yang Bi uit groep 3 is afgelopen dinsdag geopereerd en komt voorlopig nog niet op
school. We wensen haar een spoedig herstel toe.
Groep 3 heeft inmiddels het eerste werkboekje van lezen al mee naar huis gekregen. De
letters i, k, s, m en p hebben de kinderen geleerd en ze kunnen al woordjes en korte zinnen
lezen. Super knap! Binnenkort krijgen de kinderen inlogcodes mee naar huis zodat ze ook
thuis met de computerprogramma’s van school kunnen oefenen.
Volgende week dinsdag gaan de kinderen voor de 2e tennisles naar de tennisbaan. De eerste
les is met groot enthousiasme ontvangen; vooral ballenkanon ‘Willem’ was erg populair.
In het kader van de Kinderboekenweek gaan we op maandagochtend 7 oktober naar de
bibliotheek in Gorredijk. Er volgt nog een briefje met nadere informatie, maar wie zich nu
alvast op wil geven voor vervoer kan zich melden bij een van de leerkrachten.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Afgelopen woensdag hebben we onze eerste les slagwerk gehad van meester Arvan en juf
Nienke. Op de website staan wat actiefoto‘s!
Het spreekbeurtrooster is afgelopen vrijdag gemaakt en is te vinden achter in de klas, hierop
staan de data en onderwerpen van (bijna) alle spreekbeurten. In overleg met juf Fimke
kunnen er nog dingen in aangepast worden. Volgende week hebben juf Fimke en juf Karin
geruild met werkdagen; juf Fimke is er dinsdag en juf Karin op donderdag. We zijn rustig aan
gestart met de tafelsommen, vanaf de herfstvakantie gaan we structureel aftoetsen.
Nieuws uit groep 7 en 8:
20 September doet groep 8 weer mee aan de Comprix sportdag in Gorredijk. Informatie daarover
volgt nog. Inmiddels heeft groep 7/8 ook vier vertegenwoordigers gekozen voor de leerlingenraad.
Sverre en Anna uit groep 7 en Hjalmar en Linde uit groep 8 zijn hiervoor gekozen. Vandaag hebben
we de eerste vergadering. Vrijdag 27 september hebben, evenals groep 1 t/m 6 een dansworkshop,
aangeboden door Eijer Producties.
Informatieavond en startgesprekken:
Binnen het team hebben we gesproken over de meerwaarde van de traditionele informatieavonden.
Wij zijn van mening dat als het over informatie gaat van school, over uw kind (-eren), dat we alle
ouders en verzorgers willen bereiken. Dat is met een informatieavond niet altijd het geval.
Daarnaast kunnen we ons ook goed voorstellen dat het verhaal bij uw tweede, derde of vierde kind
wel ‘duidelijk’ is. Dat heeft ons doen besluiten om met ingang van dit schooljaar geen
informatieavonden meer te organiseren. In plaats daarvan nodigen we alle ouders van groep 1 t/m
8 en kinderen vanaf groep 5 op school uit voor startgesprekken. Deze startgesprekken gieten we in
een ander jasje dan vorig jaar. Informatie en de uitnodiging hierover ontvangt u volgende week van
ons. Maar….Hoe vertel je ouders wanneer de gymtijden zijn, wie voor de klas staat, het mailadres
van de juf enz.? Daarom maken wij elk jaar een informatieflyer met standaard schoolzaken,
aangevuld met onze groepspecifieke zaken voor op het prikbord. Deze folders zijn als bijlage bij
deze nieuwsbrief. Op die manier beschikt u over alle ‘droge informatie’ , is het nog een keer na te
lezen en hebben we tijdens de startgesprekken echt de tijd om op een informelere manier met u als
ouders en leerlingen in contact te komen. De informatieflyers zijn ook te vinden op de website van
school www.ambyld.nl onder informatie.
Spaaractie leesboeken:
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat “Reis mee!” centraal. Tijdens
de Kinderboekenweek organiseert Planteyn boeken in Gorredijk de actie: “Sparen voor je
schoolbieb”. Als school willen we graag het (voor-) lezen van kinderboeken stimuleren en onze
schoolbibliotheek uitbreiden met nieuwe, spannende en leuke kinderboeken. Hoe meer ouders
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken.
Hoe werkt de schoolbieb-actie?
 U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 kinderboeken bij Planteyn boeken en levert de
kassabonnen voor 1 november in op school.
 Planteyn telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt daarvan
een waardebon.
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School mag t/m 15 december voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij Planteyn boeken.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Tennisclinic:
Via tennisvereniging “De Wispel” krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee tennislessen
aangeboden. Afgelopen dinsdag ging de geplande tennisles niet door wegens omstandigheden.
Volgende week dinsdag 17 september wordt deze les ingehaald. Meenemen gymkleding en
gymschoenen (geen noppen).
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 26 september a.s.
Agenda:
Zondag 15 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Vrijdag 20 september
Zaterdag 21 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Vrijdag 27 september
Maandag 30 september
t/m donderdag 3 oktober
Dinsdag 1 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
Woensdag 30 oktober
Maandag 11 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Dinsdag 26 november

Meester Roelf jarig
Start Comprix College
Tennisclinic groep 3 t/m 8
8.30 Uur directeurenoverleg
Sportdag Comprix groep 8 (nadere info volgt)
12.00 Uur Samenloop voor Hoop Gorredijk
Start Kinderpostzegels
Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8
19.00 Uur schoonmaakavond voor alle gezinnen
Dansworkshop voor groep 1 t/m 8
Start- en kennismakingsgesprekken
19.30 Uur pleincommissie vergadering
Start Kinderboekenweek “Reis mee” (geen lezen)
Gastles verkeer dode hoek voor groep 1 t/m 8
19.30 Uur OR-vergadering
Einde Kinderboekenweek
Sint Maarten
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
8.30 Uur directeurenoverleg
Rijks Vaccinatie Prik 9 jarigen in Gorredijk.
Feestelijke opening schoolplein
Herfstvakantie
13.00 uur MR-vergadering
Start schoolfruit
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
8.30 Uur directeurenoverleg
19.30 Uur zakelijke ouderavond
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