NIEUWSBRIEF 8
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5 december 2019

Sinterklaasviering:
Woensdag 4 december kwamen Sinterklaas en Piet op bezoek. Piet met een zeer been, omdat
hij iets te enthousiast de nieuwe speeltoestellen op het schoolplein had uitgeprobeerd...... Na
het onthaal op het schoolplein zijn we naar binnen gegaan om verder te feesten. De peuters en
de kinderen van groep 1 t/m 4 kregen bezoek van Sint en Piet in de klas. De kinderen van groep
5 t/m 8 lazen mooie gedichten voor en pakten de prachtigste surprises uit. Een groot compliment
voor alle kinderen hiervoor! Ook deze groepen werden even kort bezocht door Sinterklaas en
zwarte Piet. Op www.ambyld.nl meer mooie plaatjes van dit geslaagde Sinterklaasfeest!

Nieuws van de peuters:
Gisteren was het dan zover! Sinterklaas en Piet kwamen bij ons op bezoek. Voor onze kleintjes
best spannend hoor! Piet was een beetje gewond aan zijn been en kwam met de rollator
binnen. Hij had ook twee knuffels meegenomen, een wasbeertje en Aart de luiaard. Omdat
Aart gek is op pepernoten mochten wij hem voeren. Best eng natuurlijk maar wat een dappere
peuters hebben wij! Verder hebben we samen wat liedjes gezongen, probeerde Piet ook de
gebaren mee te doen en hebben we en een prachtig Woezel en Pip spelletje gekregen van
Sinterkaas. Het was een heerlijke ochtend. Volgende week is onze klas weer omgetoverd in
Kerstsfeer en gaan we aan de slag en oefenen voor ons Kerstoptreden. Verdere info volgt.
Agenda:
18 dec: Kerstfeest met 't Ambyld
20 dec: afscheid Fenna en Sjoerd
23 dec t/m 3 jan: Kerstfakânsje
13 jan: ouder Jorn uurtje meedraaien
15 jan: ouder Djurre uurtje meedraaien
20 jan: OC vergadering
20 jan: ouder Noud uurtje meedraaien
22 jan: ouder Elise uurtje meedraaien
27 jan: eindgesprekje Sven
29 jan. 2,8 gesprekje Mats
Gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag of tijd.
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Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat hebben we een prachtige Sinterklaastijd gehad! Pietenspelen, gezongen, gedanst,
geknutseld, gespeeld in onze eigen stal.
En als hoogtepunt op 4 december een bezoek van Sint en Piet. Een heerlijke ochtend! Zie
foto's op de website. En nu op naar het kerstfeest.
We leren:



werken aan een taak; voorbereiden, klaarzetten, uitvoeren, opruimen en ook evalueren
hoe het gegaan is.
lengte; seriëren en vergelijken op lengte, lengtebegrippen toepassen, getalswaarde van
lengte.

We leren de letters van b-oo-m en elke dag een nieuw woord. Voor thuis hangt de QR code
weer op de deur. Bjorn Veenstra is deze week 4 jaar geworden en komt na de kerstvakantie
bij ons in de klas. Veel plezier op 't Ambyld Bjorn! Willen alle kleuters hun portfolio weer mee
terug naar school nemen! Alvast voor in de agenda; op dinsdagmiddag 28 januari gaan we
naar de voorstelling "Bang Mannetje" in de Skâns in Gorredijk. Briefje voor vervoer en
begeleiding volgt na de kerstvakantie.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Bijna alle ouders van groep 3 zijn ondertussen voor een oudergesprek op school geweest. Wie
nog niet geweest is, maar nog wel graag een afspraak wil maken, kan contact opnemen met
een van de leerkrachten.
Het Sinterklaasfeest was erg leuk en heel gezellig. Ook hebben we mooie Sinterklaasknutsels
gemaakt en heerlijke pepernoten gebakken. Nu gaan we heel hard oefenen voor het
kerstfeest, want dan gaan we met de hele groep een optreden doen in het dorpshuis.
Voor de Wispelweagen heeft groep 4 de kinderen van groep 3 geïnterviewd en ook meester en
juf hebben ze vragen gesteld. En natuurlijk alles zelf getypt. Erg knap en de moeite waard om
even te lezen!
Nieuws uit groep 5 en 6:
We hebben de afgelopen periode veel leuke dingen beleefd! We zijn naar de voorstelling
‘Apollo 11, een reis naar de maan’ geweest en naar het sprookje ‘de Heksen’ in Drachten
geweest. Beide een zeer groot succes! Gisteren hebben we Sinterklaas gevierd. Wat is er hard
gewerkt aan de surprises, gedichten en cadeautjes. Onze complimenten! De foto’s staan op de
website. Ondertussen gaan we ook alweer door naar het volgende feest; Kerst. Hiervoor gaan
we optreden in het dorpshuis. De kinderen krijgen binnenkort het script op school, dit blijft
hier ook. We rekenen er wel op dat jullie voor gepaste kleding zorgen, passend bij de rol.
Mochten hier vragen over zijn, dan weten jullie ons te vinden!
Op 16 december staat er een excursie gepland naar het Woudagemaal in Lemmer. Hiervoor
hebben we bijna genoeg rijders. We zijn nog op 1 á 2 ouders die met ons mee willen.
Herinnering: 12 december toets geschiedenis.
Nieuws uit groep 7 en 8:
22 november zijn we naar de voorstelling ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ ,gespeeld door
Beumer & Drost, geweest. Een week later, vrijdag 29 november, hebben we samen met
bewoners van Gorredijk en Terwispel, verenigd in het project De Griene Trijehoek, een mix van
bomen en heesters geplant langs Margjes Reed, een belangrijke fietsverbinding tussen de
Stationswei in Gorredijk en de Butewei in Terwispel. Dit om de biodiversiteit en de
landschapsbeleving langs het fietspad te verbeteren. Ook groep 7 en 8 had lootjes getrokken
voor Sinterklaas. Het resultaat waren prachtige surprises en mooie gedichten, complimenten!
Inmiddels zijn we ook gestart met schaken. Het is de bedoeling om de leerlingen van groep 7
en 8 in de maand januari en februari een aantal lessen aan te bieden.
Dinsdag 17 december hebben we een toets van aardrijkskunde, hoofdstuk 7. Deze week
hebben de leerlingen daarvan het huiswerk meegekregen. Succes!
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Nieuws van de bibliotheek:
Sinterklaas en Kerst, een gezellige tijd om samen met je kind boekjes te lezen en voor te
lezen. Naast zelf lezen blijft voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de
woordenschat van uw kind. Voorlezen doet u namelijk vaak uit boeken die de kinderen
zelf nog niet kunnen lezen en op die manier leren kinderen toch weer meer nieuwe
woorden kennen. Probeer, vooral bij jonge kinderen, interactief voor te lezen. Dit houdt
in dat u het kind tussendoor gelegenheid geeft te reageren op het verhaal en in gesprek
gaat met uw kind. Naast het ontwikkelen van de woordenschat is het ook erg fijn om
samen op de bank een boekje te lezen. Je hebt even echt tijd voor je kind. Het
bibliotheeklidmaatschap is nog steeds GRATIS voor iedereen tot 18 jaar! De bibliotheek
heeft verschillende Sinterklaasboeken te leen. Hieronder een paar voorbeelden.
Woezel & Pip; aftellen tot Sinterklaas - Verhalenbundel
Woezel en Pip kunnen niet wachten tot het Sinterklaas is. Ze zingen liedjes, maken
verlanglijstjes en zetten hun schoen. Maar als het zover is, begint het te stormen. Kan
de Sint hun hok wel vinden?
Het huis van Sinterklaas – Naomi Tieman
Als Sint en zijn pieten naar Nederland vertrekken, passen de kleine pietjes op het huis.
Maar ze maken er een grote rommel van, en vallen dan ’s avonds uitgeput in slaap.
Wat zal Sint ervan zeggen als hij terugkomt?
De wens van Sint – Anneke Scholtens (een samen leesboek)
Sint wil graag een Piet zijn. Maar dat mag niet. Dan wordt Sint ziek. Hoe moet dat nu?
De pakjespiraat – Reggie Naus
De familie Donderbus heeft een hekel aan Sinterklaas. Stoute kinderen moeten juist
beloond worden. Opa Donderbus gaat wel erg ver. Op pakjesavond verkleedt hij zich
als Sinterklaas en gaat hij op rooftocht.
Algemene ouderavond:
Ruim 20 personen mochten we op de algemene ouderavond begroeten. Tijdens het
zakelijke deel werd er vanuit de OR en MR afscheid genomen van OR voorzitter Udo Dijkstra
en de MR leden juf Karin en Geertje Berga. Udo, Geertje en Karin, bedankt voor jullie inzet en
betrokkenheid. Welkom Nuha Htahet als nieuw OR lid. De MR gaat in afgeslankte vorm verder
met 2 leden van de oudergeleding en 2 leden van het team.
Schoolfruit:
Week 50 (11, 12 en 13 december): appel, ananas en waspeen.
Kerstviering:
Woensdagochtend 18 december hebben we een grote werkles en ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00
uur vieren we kerstfeest in het Dorpshuis. Per gezin zijn 4 gratis kaarten beschikbaar (zie ook de
info als bijlage bij deze nieuwsbrief).
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 december a.s.
Agenda:
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Maandag 16 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december

Geen Comprix College
8.30 Uur directeurenoverleg
Geen Comprix College
14.00 Uur Opsterlands kampioenschap Tikkertje
MSM kast E7 (bibliotheekboeken) wordt omgewisseld.
09.15 Uur excursie groep 5/6 naar Woudagemaal in Lemmer
Geen Comprix College
Geen Comprix College
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Maandag 23 december
t/m vrijdag 3 december
Dinsdag 31 december
Vrijdag 3 januari
Maandag 6 januari
Maandag 13 januari
Woensdag 15 januari
Woensdag 22 januari
Vrijdag 24 januari
Maandag 27 januari
Woensdag 29 januari

Geen lezen
Kerstviering
Kerstvakantie
Kidsrun Oliebollenloop Gorredijk voor groep 3 t/m 8
Juf Femke jarig
Hoofdluiscontrole
Start toetsweek voor groep 2 t/m 8
8.30 Uur directeurenoverleg
13.00 Uur MR overleg
Leerlingenraad 3
19.30 Uur OR vergadering
Geen Comprix College

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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