NIEUWSBRIEF 3
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
26 september 2019

Schoonmaakavond:
Vanavond houden we op school onze grote schoonmaak.
We beginnen 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 vanavond
verhinderd, geef het even door aan school. Misschien bent u in de gelegenheid om thuis
materiaal van school schoon te maken.
Schoolkorfbal:
Gisteren hebben we met twee teams (groep 5/6 en groep 7/8) aan het korfbaltoernooi in
Gorredijk mee gedaan. Diana, Bart, Tjalda en Ilse hartelijk dank voor de begeleiding en
vervoer.
Nieuws uit de bibliotheek:
De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek(KBW) zijn al in volle gang. Het thema van de
landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar van 2 tot 12 oktober plaatsvindt, is dit jaar Reis
mee! Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral voertuigen centraal. Rondom het thema
hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep 4 wordt door de bibliotheek
uitgenodigd voor een Kinderboekenweekbezoek. Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd
met posters en vlaggetjes en vindt u hier leuke boeken rondom het thema. De meeste
bekroonde boeken kunt u inzien en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek wordt pas
bekend gemaakt aan de vooravond van de KBW, dus op dinsdagavond 1 oktober. In alle
bibliotheken vindt nog een leuke actie plaats voor het publiek. De inhoud houden we nog even
geheim. Houd dus de media in de gaten. Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de
bibliotheek en bovendien is de bibliotheek Boetevrij, dus kom snel langs!
Kinderboekenweek:
Woensdag 2 oktober openen we de Kinderboekenweek met het thema reis je mee. Er is deze
ochtend geen lezen. Iedereen mag deze dag verkleed op school komen. Voor de kinderen van groep
1 t/m 4 organiseren we een tekenwedstrijd over reizen/voertuigen en voor de kinderen van groep 5
t/m 8 een voorleeswedstrijd. Vrijdag 11 oktober organiseren we de finale van de voorleeswedstrijd
in het speellokaal en zal ook de uitslag van de voorleeswedstrijd worden bekend gemaakt.
Nieuws van de peuters:
Hiep, hiep, hoera, Lieke heeft een zusje! Eric, Anke en Lieke, van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie dochter en zusje Mirre en veel geluk samen. Komende week sluiten we ons
project over kleuren af. We zijn nog stipjes (dotten) aan het maken op een doek met een
zelfgekozen achtergrondkleur, doppen aan het sorteren op kleur en iedere ochtend “ik zie, ik zie,
wat jij niet ziet en de kleur is.... aan het spelen”. De kleuren zitten er bij de meeste peuters al heel
goed in. Volgende week gaan we beginnen met het boek: “kleine muis zoekt een huis”. Leuke
peuteropmerking: S zit op het toilet te poepen. Juf komt vragen of hij al klaar is. Zegt hij: “Nee, ik
ben nog niet klaar, mijn billen zijn nog niet leeg”.
Agenda:
27 sept: eindgesprekje Rixt (11.15 uur)
2 okt: opening Boekenweek met dansje op plein (8.30 uur)
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2 okt : bezoek Mirjam SFBO (Bernadet en Grytsje)
7 okt : overleg JGZ (Grytsje)
9 okt : Grytsje viert verjaardag
15 okt : Thys 4 jaar.
16 okt: fisitaasje troch Riemkje Pitstra fan 10.30 oant 12.00 oere
16 okt : gebarencursus deel 2 (Bernadet en Grytsje) 19.00 uur/ 22.00 uur.
18 okt: 2,10 jaar gesprekje Chris (11.15 uur)
18 okt: opening plein
27 okt: Doutzen 4 jaar
21 t/m 25 okt : Herfstvakantie.
Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en/of andere tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Ons thema is nu "boeken". Deze week werken we aan het doel "chronologie" (een verhaal in
tijdsvolgorde zetten), volgende week zijn we bezig met "tellen'' (tellen met voorwerpen,
afbeeldingen of getal symbolen). We hebben de letters van p-e-n geleerd.
In de poppenhoek spelen we in onze eigen bibliotheek en we borduren allemaal onze eigen
boekenlegger. Kinderen die nog geen lievelingsboek meegenomen hebben, kunnen dit nog
doen. Juf leest hier uit voor en de kinderen maken zelf een mooie tekening over hun
lievelingsboek. We hebben een leuk liedje geleerd; "Als je leest";
Als je leest dan kun je alles, als je leest dan is het fijn.
Als je leest dan kun je alles worden wat je maar zou willen zijn.
Wil je graag een draakje worden met een lange groene staart?
Of word jij een knappe prins op zijn grote witte paard?
Wil je graag Roodkapje worden met haar mandje en haar schort,
die dan door de boze wolf bijna opgegeten wordt?
Of wil jij een heksje worden met een grote zwarte hoed?
Dan word ik een toverfee en komt alles toch nog goed.

Volgende week woensdag, 2 oktober, begint de Kinderboekenweek. Dit sluit mooi aan bij ons
thema boeken. Wij werken tijdens de Kinderboekenweek vooral over "voertuigen".
Vrijdag 4 oktober brengen we een bezoekje aan de bibliotheek in Gorredijk. Denkt u aan het
inleveren van het strookje? Vrijdag 27 september krijgen we in het speellokaal dansles van
Eijer Producties. Hier hebben we heel veel zin in!
Nieuws uit groep 3 en 4:
We zijn heel blij dat Yang Yang Bi inmiddels weer terug is op school, want we misten haar in de
klas. Groep 3 heeft inmiddels al 9 letters geleerd en daarmee kern 1 van het lezen afgerond. We
oefenen de geleerde letters dagelijks en er komen natuurlijk nog heel wat letters bij. De kinderen
hebben ook al een eerste leestoets gemaakt en konden allemaal al een rij woorden lezen. Het lezen
oefenen we ook op de computer en als het goed is, ontvangen alle ouders deze week nog een mail
met daarin een link waarmee ook thuis kan worden ingelogd. We zijn natuurlijk ook bezig met
rekenen en ook hiervoor gebruiken we regelmatig de computer. Alle kinderen hebben een papier
mee gekregen met daarop de inloggegevens om ook hiermee thuis te kunnen oefenen. Mocht het
inloggen thuis niet lukken of heeft u vragen hierover, kom dan even naar een van de leerkrachten.
Voor alle duidelijkheid; het is een gratis mogelijkheid om thuis met lezen en/of rekenen bezig te
zijn, maar natuurlijk zijn de kinderen niks verplicht!
Nog even een paar belangrijke data: op maandag 7 oktober gaan we naar de bibliotheek in
Gorredijk en op dinsdag 8 oktober doet groep 4 mee aan de Groene Spelen in de Skâns.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Er staat een drukke periode met allemaal leuke dingen op ons te wachten!
Zo starten we volgende week dinsdag met een les programmeren onder leiding van studenten van
het Friesland College. Zij komen drie dinsdagen met de Sphero bij ons in de klas.
Groep 5 gaat dinsdagmiddag 8 oktober naar de Groene Spelen in Gorredijk, samen met groep 4. De
briefjes hiervoor zijn al uitgedeeld en ook al deels weer ingeleverd! Het vervoer is al bijna rond.
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Deze middag zal groep 6 aansluiten bij groep 3.
We oefenen op school veel met de chrome books, maar ook thuis kan er geoefend worden. We
hebben voor komende maand een proefabonnement bij Rekenprof. Hiermee oefenen we in de klas,
maar de kinderen kunnen de komende maand hier thuis ook op inloggen. De gebruikersnamen en
wachtwoorden zijn in de klas aanwezig, maar hebben veel leerlingen ook al mee naar huis
genomen. Een aanrader! Nu we alweer een tijdje bezig zijn, is het eerste huiswerk ook mee naar
huis gegaan. Dit is voor de aardrijkskundetoets die gepland staat op maandag 30 september.
De eerste spreekbeurten zijn ondertussen ook geweest, geweldig! We hebben nu al zin in de rest
van de spreekbeurten!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vorige week vrijdag heeft groep 8 mee gedaan aan de Comprix sportdag in
Gorredijk. Onze kinderen waren ingedeeld bij de onderdelen inlineskaten, KinBall en breakdance. Foto’s staan op de site www.ambyld.nl
Vrijdag 4 oktober hebben we de eerste toets van geschiedenis. De eerste toets
van aardrijkskunde is na de herfstvakantie op dinsdag 5 november. Morgen
hebben we, evenals groep 1 t/m 6 een dansworkshop, aangeboden door Eijer
Producties.
Donderdag 10 oktober is van 12.00 tot 13.00 uur de eerste les
schoolschaatsen. De overige schoolschaatsdata zijn: 17 en 31 oktober en 7
november.
Startgesprekken:
Volgende week zijn de startgesprekken. Het schema met daarop vermeld het
tijdstip wanneer u op school wordt uitgenodigd zit als bijlage bij deze
nieuwsbrief en staat ook op de website van school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn ook voor
het startgesprek uitgenodigd. Uit oogpunt van tijd- en kostenbesparing ontvangt u geen papieren
versie.
Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 2e kwartaal bedraagt Euro 248,54. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Schoolplein:
Vrijdagmiddag 4 oktober gaan we om 13.00 uur bezig met palen bij de doeltjes van het
voetbalveld en het beplanten van de plantenbakken. Kunt/wilt u helpen? Graag!
Vrijdag 18 oktober gaan we het schoolplein feestelijk openen! Daarbij vragen we ook uw hulp.
Zie ook bijlage.
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.
 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!
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 oktober a.s.
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Agenda:
Donderdag 26 september
Vrijdag 27 september
Maandag 30 september
t/m donderdag 3 oktober
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober
Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober
Donderdag 10 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
Donderdag 31 oktober
Donderdag 7 november
Maandag 11 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Dinsdag 26 november
Vrijdag 29 november

19.00 Uur schoonmaakavond voor alle gezinnen
Dansworkshop voor groep 1 t/m 8
Start- en kennismakingsgesprekken
20.00 Uur pleincommissie vergadering
Start Kinderboekenweek “Reis mee” (geen lezen)
Bibliotheekbezoek groep 1/2
13.00 Uur pleinklusmiddag
Dierendag
Bibliotheekbezoek groep 3/4
Groene Spelen groep 4 en 5
19.30 Uur OR-vergadering
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Einde Kinderboekenweek
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
8.30 Uur directeurenoverleg
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Rijks Vaccinatie Prik 9 jarigen in Gorredijk.
Feestelijke opening schoolplein
Herfstvakantie
13.00 uur MR-vergadering
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Start schoolfruit
Sint Maarten
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
8.30 Uur directeurenoverleg
19.30 Uur zakelijke ouderavond
Sprookje Drachten groep 5 en 6

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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