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NIEUWSBRIEF 7
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
21 november 2019

Nieuws van de peuters:
Wy ha de ûtslach en it ferslach binnen fan de fisitaasje en ha it sertifikaat helle foar nivo trije
fan it kwaliteitsramt Frysk yn e Berne-opfang. Dat wurd in feestje! :) Wy ha der al wer in nije
pjut by en dit kear in famke. Wolkom Elise en folle plesier by ús yn 't Krielhûske.
De kommende wiken wurkje wy fansels oer Sinteklaas. Wy meitsje it lokaal gesellich, nifelje in
learske om op te setten, stempelje de holle fan “Ozosnel”, lêze ferhaaltsjes, sjonge ferskes en
noch folle mear. Foar de kadootsje wurde wy dit jier stipe troch twa sponsoren. Tige, tige tank
Eric Mulder (Vrolijke Keizer) en Eric Hoekstra ( E.H. Multiservice).
Aginda:
27 nov: petearke Lieke
4 des: Sinteklaasfeest
18 des: Krystfeest mei 't Ambyld (jûns)
20 des: ôfskie Fenna en Sjoerd
23 des t/m 3 jan: Krystfakânsje
13 jan: âlder Jorn oerke meidraaie
15 jan: âlder Djurre oerke meidraaie
20 jan: gearkomste âlderkommisje
20 jan: âlder Noud oerke meidraaie
22 jan: âlder Elise oerke meidraaie
27 jan: einpetearke Sven
29 jan. 2,8 petearke Mats
Petearkes en meidraai-oerkes kinne yn oerlis op in oare dei as tiid.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Langzaam aan zijn we begonnen met het thema "Sinterklaas". We werken de komende weken
aan de volgende doelen:




verschillen horen; in geluiden, instrumenten, woorden en klanken.
contouren herkennen (schaduwen).
kleuren benoemen.

We hebben de letters van m-aa-n geleerd en leren elke dag een nieuw woord. De QR code van
het woordenschatfilmpje hangt weer op de deur. Leuk voor thuis! Dinsdagmiddag hebben we
een hele geslaagde pietenmiddag in de Skans gehad. De kinderen van groep 1 tot en met 3
hebben een pietendans gedaan, een pieten circuit gelopen, pakjes bezorgd, acro-pietengym
gedaan en over het dak gelopen. En natuurlijk hebben ze allemaal een pietendiploma
verdiend! Ouders bedankt voor het vervoer! Zie ook www.ambyld.nl.
Willen alle kinderen hun portfolio weer mee naar school nemen?
Nieuws uit groep 3 en 4:
Allereerst een belangrijk verzoek aan alle ouders van groep 3. We willen u namelijk graag
uitnodigen voor een oudergesprek om u op de hoogte te brengen van de ontwikkeling van uw
kind. In groep 3 gebeurt in de eerste maanden namelijk zoveel dat wij niet willen wachten met
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een oudergesprek tot het rapport in februari. Daarom de vraag aan alle ouders van groep 3 om
zelf even contact te zoeken met juf Hillie of juf Annet. Graag vóór 29 november een afspraak
regelen. Groep 3 is samen met groep 1 en 2 naar de Pietenspelen in Gorredijk geweest en alle
kinderen hebben daar hun best gedaan bij o.a. acrobatiek, dans, pakjes gooien door de
schoorsteen en balanceren op het dak. Het Pietendiploma is daarom dik verdiend!
Groep 4 is druk bezig met het leren van de tafels van 2, 5 en 10. Graag thuis ook even
oefenen, zodat alle kinderen nog voor de kerstvakantie een sticker voor deze tafels kunnen
ontvangen.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Afgelopen woensdag hebben we een spetterend optreden gegeven op ons slagwerkinstrument.
Het optreden was een groot succes voor veel publiek. Op naar de tweede periode, die zal
starten in januari. Op de site staan een aantal leuke foto’s.
De lootjes voor Sinterklaas zijn getrokken. Veel succes met het maken van een surprise en
gedicht en het kopen van een cadeautje van €3,- !
Het briefje van het vervoer naar Gorredijk en Drachten is 18 november mee gegeven aan de
leerlingen. We hebben het vervoer inmiddels rond. Bedankt voor de vele positieve reacties.
Op donderdag 12 december staat er een geschiedenistoets gepland voor groep 5 en 6.
Op 28 november krijgen de kinderen het boekje mee, om thuis te gaan leren.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Morgen gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar de voorstelling ‘Reis om de wereld in 80
dagen’ gespeeld door Beumer & Drost. De voorstelling is in De Skans in Gorredijk. We gaan
daar op de fiets naar toe. De aanvang is om 10.00 uur.
Volgende week vrijdag 29 november doen we mee aan een boomplantdag. In het kader van
bewustwording van biodiversiteit en de herinrichting van de beplanting aan de Margjes reed,
gaan we ’s middags met vrijwilligers bomen en struiken herplanten. Ook daar gaan we op de
fiets naar toe! Ook groep 7 en 8 hebben lootjes getrokken voor Sinterklaas. Succes met het
maken van een gedicht en een surprise en het kopen van een cadeautje!
Woensdag 11 december is het Opsterland Kampioenschap Tikkertje in Gorredijk. Lijkt het je
leuk om daaraan mee te doen, geef je dan op via luca@sportfryslan.nl.
Opbrengst Kinderpostzegelactie 2019:
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2019 is 9,4 miljoen! Met deze prachtige opbrengst
kan Kinderpostzegels ervoor zorgen dat de 8.500 dakloze kinderen in Nederland zich een
beetje meer thuis voelen in de daklozen- en vrouwenopvang. De leerlingen van groep 7 en 8
hebben EURO 2.331,00! opgehaald. Gefeliciteerd, wij zijn trots op jullie jongens en meisjes.
Ook een woord van dank aan al die mensen die hebben gekocht. Dit jaar hebben we een
gouden certificaat ontvangen, omdat wij al meer dan 27 jaar meedoen aan de
Kinderpostzegelactie.
Spaaractie leesboeken:
De spaaractie leesboeken heeft een bedrag opgeleverd van bijna EURO 150! Dank u wel!
Jonger Oranje talenten dag als bijlage.
Algemene ouderavond:
De stukken voor de algemene ouderavond op dinsdag 26 november zijn als bijlage bij deze
nieuwsbrief en staan op de website van school. Uit oogpunt van tijd-, milieu- en
kostenbesparing ontvangt u geen papieren versies. Op de avond zelf liggen een aantal
papieren versies ter inzage. Marjorie Krishof van de bibliotheek vult het programma na het
zakelijke gedeelte. Marjorie gaat ons vertellen over leesplezier!
Bedankt:
Bedankt decoteam die de school in Sinterklaassfeer heeft versierd. Het ziet
er gezellig en sfeervol uit.
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Sinterklaas:
Wij hebben gehoord dat Sint en Piet op woensdag 4 december op bezoek komen op school. We
verwachten de kinderen deze dag de normale tijd op school. Om 9.00 uur verwelkomen we Sint en
Piet op het schoolplein. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Vervolgens gaan de leerkrachten met
de kinderen naar binnen, waar het feest verder gaat en Sint en Piet een bezoek zullen brengen aan
de peuters en alle groepen.
Surprisetentoonstelling:
De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten hun surprise op dinsdag 3 december meenemen! Zet de
naam van wie de surprise is op de onderkant, zodat het tot het laatste moment een verrassing blijft
van wie welke surprise is. Op dinsdag 3 december tussen 14.30 uur en 15.00 uur is iedereen
welkom de surprises van de kinderen te bewonderen.
Donatie intocht Sinterklaas:
Bij de ingang van groep 1/2 staan 2 Sinterklaasbussen. Wilt u financieel bijdragen aan de
intocht van Sinterklaas a.s. zaterdag in Terwispel, dan kunt u hier uw enveloppe met inhoud in
doen.
Schoolfruit:
Week 47 (20, 21 en 22 november): komkommer, gele meloen en appel.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 december a.s.
Agenda:
Vrijdag 22 november
Maandag 25 november
Dinsdag 26 november

Vrijdag 29 november
Dinsdag 3 december
Woensdag 4 december
Maandag 9 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Maandag 23 december
t/m vrijdag 3 december
Dinsdag 31 december
Maandag 6 januari

10.00 Uur voorstelling: “Een reis om de wereld in 80 dagen” voor
groep 7 en 8 in De Skans in Gorredijk
Juf Hillie jarig
13.00 Uur voorstelling: “Apollo 11, een reis naar de maan” voor
groep 5 en 6 in De Skans in Gorredijk
19.30 Uur algemene ouderavond
Sprookje Drachten groep 5 en 6
13.00 Uur boomplantdag groep 7/8
Geen Comprix College
14.30 – 15.00 Uur surprisetentoonstelling
Geen Comprix College
Sinterklaasviering
Alle boeken van de MSM kast E7 moeten zijn ingeleverd (zie
donderdag 12 december)
Geen Comprix College
8.30 Uur directeurenoverleg
Geen Comprix College
14.00 Uur Opsterlands kampioenschap Tikkertje
MSM kast E7 (bibliotheekboeken) wordt omgewisseld.
Geen Comprix College
Geen Comprix College
Kerstviering
Kerstvakantie
Kidsrun Oliebollenloop Gorredijk voor groep 3 t/m 8
Hoofdluiscontrole

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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