NIEUWSBRIEF 5
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
17 oktober 2019

Kinderboekenweek:
Vorige week vrijdag sloten we de Kinderboekenweek af met de finale van de voorleeswedstrijd voor
groep 5 t/m 8 en de tekenwedstrijd van groep 1 t/m 4. De jury, bestaande uit meester Willem, juf
Tineke en juf Grietje had een moeilijke taak. Uiteindelijk werd de tekening van Levi Drent uit groep
3 als mooiste gekozen en werd Linde Smit gekozen als voor voorleeskampioen van ’t Ambyld.
Van harte gefeliciteerd!! Kijk ook op www.ambyld.nl

Compliment van de week:
Voor Taetske, onze schoolschoonmaakster. Bij controle vanochtend werd de school goed
gekeurd!!
Kledinginzameling:
De zak met kleding a.u.b. voor 08.00 uur op het trottoir op 29-10-2019. Mensen buiten de
bebouwde kom van Terwispel mogen de zak (-ken) ook op school inleveren.
Hoofdluiscontrole:
Maandag 28 oktober worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Na elke vakantie (zomerherfst, kerst, voorjaars- en meivakantie) houden we een hoofdluiscontrole. Graag uw kind (-eren)
voor een controle met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te laten komen.
Nieuws van de peuters:
Deze week nemen we afscheid van twee klasgenootjes. Thys en Doutzen, héél véél speelplezier in
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groep één! Na de herfstvakantie krijgen wij er weer een aantal nieuwe peuters bij. Het loopt dus,
gelukkig, lekker door! Gisterochtend hebben we Riemkje Pitstra (van Tomke) op bezoek gehad. Zij
kwam ons taalbeleid beoordelen en kijken of we voldoen aan de eisen van nivo 3, tweetalig beleid.
We zijn erg benieuwd naar het eindverslag van dit visitatiebezoek.
Vrijdag hebben we nog de feestelijke opening van het schoolplein. De peuters mogen deze ochtend
verkleed komen. En dan is het herfstvakantie. Wij wensen iedereen alvast veel plezier toe, geniet
ervan!
Agenda:
18 okt: 2,10 jaar gesprekje Chris (11.15 uur)
18 okt: afscheid Doutzen
18 okt: opening plein (10.30 uur)
21 t/m 25 oktober : Herfstvakantie
27 okt: Doutzen 4 jaar
1 nov: eindgesprekjes Sjoerd/ Fenna (11.15 uur)
6 nov: afscheid Rixt
11 nov: Sint Maarten
13 nov: moeder Dewin uurtje meedraaien
15 nov: moeder Jetse uurtje meedraaien
4 dec: Sinterklaasviering.
18 dec: Kerstviering met 't Ambyld ('s avonds)
23 dec t/m 3 jan: Kerstvakantie
Gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag en/of andere tijd.
Nieuws uit groep 7 en 8:
In verband met het schoolschaatsen zijn voor een aantal kinderen van groep 7 en 8 de
tijdstippen gewijzigd voor bezoek aan de schooljeugdverpleegkundige. De desbetreffende
ouders hebben vandaag daarover bericht gehad.
De eerste toets van aardrijkskunde is na de herfstvakantie op dinsdag 5 november. De
samenvatting en het boekje krijgen de leerlingen vandaag alvast mee naar huis.

Schoolplein:
Morgen, vrijdag 18 oktober gaan we het schoolplein feestelijk openen! We beginnen met een
vossenjacht. Na de pauze zal het plein om 10.30 uur officieel geopend worden. Iedereen is
hierbij van harte uitgenodigd!
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 november a.s.
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Agenda:
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 t/m vrijdag
25 oktober
Dinsdag 29 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
Rijks Vaccinatie Prik 9 jarigen in Gorredijk.
10.30 Uur feestelijke opening schoolplein
Herfstvakantie
08.00 Uur kledinginzameling Omrin
13.00 uur MR-vergadering
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Verpleegkundige voor groep 7 (ochtend en middag)
Roelf afwezig i.v.m. cursus
12.00 – 13.00 Uur schoolschaatsen groep 7/8
Start schoolfruit
Sint Maarten
Ontruimingsoefening
Leerlingenraad bijeenkomst 2
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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