NIEUWSBRIEF 4
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
10 oktober 2019

Ouders bedankt:
Voor het versieren van de school in herfstsfeer, hulp tijdens de schoonmaakavond en de
pleinklusmiddag van vorige week vrijdag.
Kinderboekenweek:
Morgen sluiten we de Kinderboekenweek af met de finale van de voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m
8 en zal bekend worden wie zich een jaar lang voorleeskampioen van ’t Ambyld mag noemen. Dan
wordt ook de uitslag van de tekenwedstrijd van groep 1 t/m 4 bekend gemaakt.
Gastles verkeer ‘dode hoek’:
Afgelopen dinsdag was er voor alle groepen een
gastles verkeer 'dode hoek' aangeboden door
Chauffeurs Vereniging Friesland. Door middel
van deze les ontdekken kinderen op een
laagdrempelige manier hoe zij uit de dode hoek
kunnen blijven.

Dans workshop Eijer Producties:

Eijer Producties heeft vorige week
vrijdag voor alle groepen een dans
workshop georganiseerd. Kijk ook op
www.ambyld.nl.

Nieuws van de peuters:
Vorige week waren we, samen met alle kinderen van 't Ambyld, bij de opening van de
Kinderboekenweek. In het speellokaal las meester Roelf een mooi boek voor en hebben we
met z'n allen gedanst. Ook de peuters werken de komende weken over een boek: “Kleine muis
zoekt een huis”. Hierin gaat muis op zoek naar een huis waarin hij, samen met zijn gevonden
appel, past. We hebben op een groot vel papier gras/grond gekleurd en geverfd en een holletje
geprikt waaruit muis naar buiten gluurt. Deze week gaan we er een appel bij knippen en
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plakken. Kleuren, verven, prikken, knippen en plakken, een “vijf in één werkje”. Verder
bakken we appelcupcakes, kleien we muisjes bij de kleitafel en graven we holletjes voor muis
bij de zandtafel.
Agenda:
14 okt: afscheid Thys
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: afscheid Doutzen
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:
We zijn in de klas druk bezig met de Kinderboekenweek "Reis mee".
Alle kinderen hebben een prachtige tekening gemaakt voor de tekenwedstrijd van aanstaande
vrijdag. We hebben vliegtuigen geknutseld en natuurlijk spelen we met allerlei verschillende
voertuigen. Samen hebben we het prachtige zoekboek "Varen" bekeken en nog allemaal
andere boeken over reizen en voertuigen gelezen.
Vorige week vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Leesconsulent
Marjorie heeft ons voorgelezen uit "Otto en de boekenbeer" en ze heeft ons wegwijs gemaakt
in de bibliotheek. Alle kinderen hebben een bibliotheekpasje gekregen en een boek uitgezocht
om te lenen. Een geslaagde ochtend! Ouders nogmaals bedankt voor het rijden en begeleiden!
Volgende week wordt Thys de Jong 4 jaar. Thys is deze week al wezen proefdraaien en komt
volgende week écht op school. Veel plezier op 't Ambyld Thys!
In de herfstvakantie wordt Doutzen Hof ook 4 jaar. Na de vakantie komt Doutzen in groep 1.
Doutzen ook veel plezier op 't Ambyld!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Afgelopen maandag zijn we op bezoek geweest in de bibliotheek en hebben daar leuke activiteiten
gedaan rondom het thema ‘Reis mee’ van de Kinderboekenweek. Alle chauffeurs nog bedankt voor
het rijden! Op school hebben we het ook druk met de Kinderboekenweek. Komende vrijdag is er een
heuse jury die de tekeningen van groep 1 t/m 4 gaat bekijken en wordt er een winnaar gekozen…
….spannend! Deze tekeningen zijn ook gemaakt rondom het thema ‘Reis mee’ en ze hangen in het
speellokaal. Wie ze wil bewonderen, kan daar een kijkje nemen. De kinderen mogen deze of
volgende week hun lievelingsboek van thuis mee naar school nemen om aan hun klasgenoten te
laten zien en wie wil, mag er een stukje uit voorlezen.
Groep 4 heeft samen met groep 5 mee gedaan aan de
Groene Spelen in Gorredijk. Dit was weer zeer geslaagd.
Ouders die mee waren, heel hartelijk bedankt voor de
medewerking!
Denkt u er even om dat we na de herfstvakantie elke
dinsdag en donderdag gymles hebben en dat u de gymkleren
dan elke keer mee geeft? De afspraak is helder; wie geen
gymkleren mee heeft, mag niet mee gymmen. Na de
herfstvakantie geldt ook de afspraak dat de kinderen van
groep 3 en 4 zelfstandig naar de klas gaan.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Wat hebben we leuke weken achter de rug. We zijn gestart
met het programmeren en zijn druk bezig met een Sphero.
Deze besturen, een parcours met hindernissen laten volgen en volgende week volgt de laatste
opdracht. Op de website staat een leuke impressie van deze lessen! De groene spelen waren
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ook een groot succes! We hebben verschillende spelletjes gedaan, onder andere het chagrijnen
spel, acrobatiek en matje plof. Het was een leuke en leerzame middag, waarbij we heel veel
moesten samenwerken. En dat is nog best lastig soms! Ook hiervan staan foto’s op de website.
Deze week is het ‘de week van de pauzehap’. Dat betekent dat we de hele week werken
rondom een gezonde pauzehap. Hierover doen we opdrachten, puzzels en we proeven
verschillende gezonde pauzehappen die ons aangeboden worden door de Albert Heijn. Op
vrijdag gaan we kijken welke gezonde pauzehap we zelf allemaal mee hebben genomen.
We hebben voorrondes van de voorleeswedstrijd gehouden in de klas. Iedereen heeft een
stukje voorgelezen en we hebben elkaar hierop feedback gegeven. Uiteindelijk zijn Ingwer,
Freek en Hiske als winnaars van de klas uit de bus gekomen. Zij strijden vrijdag mee om de
titel ‘voorleeskampioen van ’t Ambyld’. Als laatste nog eventjes voor in de agenda: 17 oktober
hebben zowel groep 5 als groep 6 een geschiedenistoets!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vandaag gaan de leerlingen van groep 7 en 8 voor het eerst schoolschaatsen in Thialf. De overige
schoolschaatsdata zijn: 17 en 31 oktober en 7 november. Ouders alvast bedankt dat het vervoer
weer geregeld is. Ook wij doen deze week mee aan de week van de pauzehap. Vijf dagen met
aansprekende filmpjes, uitdagende opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. We
ervaren met elkaar hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn. Ook bewegen en op tijd ontspannen
horen natuurlijk bij een gezonde pauze! De eerste toets van aardrijkskunde is na de herfstvakantie
op dinsdag 5 november. De samenvatting en het boekje krijgen de leerlingen volgende week
donderdag mee naar huis.
Schoolplein:
Morgenmiddag 11 oktober gaan we om 13.00 uur palen plaatsen bij het achterste doeltje. Wie
kan/wil daarbij helpen? Vrijdag 18 oktober gaan we het schoolplein feestelijk openen! ’s
Morgens hebben we eerst een vossenjacht. Na de pauze zal het plein officieel geopend worden.
Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd!

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!
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Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 oktober a.s.
Agenda:
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
Vrijdag 1 november
Donderdag 7 november
Maandag 11 november
Vrijdag 15 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Vrijdag 22 november
Dinsdag 26 november

Vrijdag 29 november
Dinsdag 3 december
Woensdag 4 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december

12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Einde Kinderboekenweek
10.30 Uur teken- en voorleeswedstrijd
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.
10.30 Uur feestelijke opening schoolplein
Herfstvakantie
13.00 uur MR-vergadering
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend)
Roelf afwezig i.v.m. cursus
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Start schoolfruit
Sint Maarten
Ontruimingsoefening
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Pietenspelen in Gorredijk groep 1 t/m 3
8.30 Uur directeurenoverleg
10.00 Uur voorstelling: “Een reis om de wereld in 80 dagen” voor
groep 7 en 8 in De Skans in Gorredijk
13.00 Uur voorstelling: “Apollo 11, een reis naar de maan” voor
groep 5 en 6 in De Skans in Gorredijk
19.30 Uur zakelijke ouderavond
Sprookje Drachten groep 5 en 6
Geen Comprix College
Geen Comprix College
Sinterklaasviering
Geen Comprix College
Geen Comprix College
Geen Comprix College
Geen Comprix College

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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