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19 december 2019

Kerstviering:
Woensdag stond in het teken van de kerstviering. ’s Ochtends gingen alle leerlingen in
gemengde groepjes langs de verschillende kerstonderdelen. ’s Avonds hebben we genoten van
de heerlijke hapjes en van een prachtig optreden van de kinderen in het Dorpshuis. Iedereen
heel erg bedankt! Meer foto’s binnenkort op de website van school: www.ambyld.nl.

Uitnodiging Kerstfeest:
Vandaag krijgen alle leerlingen een envelop mee met daarin een uitnodiging voor het Kerstfeest op
dinsdagavond 24 december in de kerk van Terwispel.
Nieuws van de peuters:
De laatste twee schoolweken van dit jaar hebben we het druk gehad met het knutselen van
een kaarsje, een kerstboom en het oefenen voor de Kerstvoorstelling. Gisteravond was het dan
zover. Samen met alle kinderen van school, op het podium in het dorpshuis, een openingslied
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zingen. En daarna ons eigen optreden als kaarsjes die dansen in de wind. Spannend hoor!
Maar wat hebben “ús pjutten” het super gedaan. Om “tige grutsk” op te zijn.
Morgen gaan we nog afscheid nemen van Sjoerd en Fenna Bloemhof . Zij worden vier jaar en
gaan na de vakantie naar de basisschool. Veel plezier op 't Ambyld Sjoerd en Fenna.
Tot slot wensen we iedereen hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2020 toe!
Nieuws uit groep 1 en 2:
We hebben wat af gezongen en gedanst de afgelopen weken. Met als resultaat een prachtige
voorstelling! Iedereen bedankt voor het meebrengen van heerlijke hapjes!
In de kerstvakantie worden Fenna en Sjoerd 4 jaar. Na de vakantie komen zij bij ons in de
klas. Veel plezier op ’t Ambyld Fenna en Sjoerd!
Juf Elsa was woensdag voor het laatst bij ons in de klas. Bedankt voor alles Elsa en veel succes
verder met je opleiding! Denkt iedereen nog aan het inleveren van het portfolio!
Na de vakantie werken we aan het thema “winter”.
We leren:
 Tegenstellingen (herkennen, benoemen en bedenken).
 Temperatuur (warm en koud aangeven, begrippen van temperatuur toepassen, leren
dat temperatuur een getalswaarde heeft).
 Verkort tellen (tot 6, tot 10 en tot 20).
We leren de letters s-o-k. De QR-code van het woordenschatfilmpje hangt weer op de deur.
Maar nu eerst een goede vakantie en fijne feestdagen!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Wat hebben we een geweldig kerstfeest gehad! ’s Ochtends een heel gezellige werkles met
veel behulpzame ouders en ’s avonds prachtige optredens in het dorpshuis. ’s Ochtends kwam
ook Vienna v.d. Haring als nieuwe leerlinge in groep 4 even meedraaien en ook zij heeft
genoten van de kerstsfeer op ’t Ambyld. Na de kerstvakantie komt Vienna echt bij ons in de
klas en we wensen haar alvast een mooie tijd toe op onze school.
De kinderen van groep 4 krijgen morgen informatie mee over het houden van een
spreekbeurt. Noteert u thuis ook even wanneer uw kind aan de beurt is? En natuurlijk is het
mooi als er thuis wat hulp is bij het voorbereiden van de spreekbeurt.
De kinderen van groep 3 hebben bijna alle letters al geleerd! Daarom krijgen zij morgen
informatie mee over kern 6 van de leesmethode en met behulp van de tekst van de week en
de woordrijen kunnen ze thuis ook nog even laten horen hoe goed ze al kunnen lezen.
Maar vergeet vooral niet om te genieten van de feestdagen. Alle kinderen wensen we een fijne
vakantie en heel graag tot ziens in 2020!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Wat hebben we fanatiek geoefend voor onze voorstelling tijdens het Kerstfeest! Veel zingen,
dansen en toneelspelen met een geweldige mini-musical als resultaat.
Afgelopen maandag zijn we naar het Woudagemaal in Lemmer geweest. Hier hebben we uitleg
gekregen over de werking van het gemaal en alles uitgebreid kunnen bekijken.
Voor wie het leuk vindt: In week 8 (Voorjaarsvakantie) is het Woudagemaal onder stoom. Een
tip om eens te gaan kijken! Na de Kerstvakantie gaan we snel richting de Cito toetsen en
daarna volgen al snel de rapporten. Wil een ieder, die het rapport nog niet bij ons heeft
ingeleverd, dit nog eventjes doen? Maar nu eerst lekker uitrusten en vakantie vieren! Goede
vakantie en fijne feestdagen allemaal!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Gisteren hebben we met elkaar genoten van de Kerst werkles met spelletjes en knutselen. ’s
Avonds van een prachtig optreden met heerlijke hapjes. Na de kerstvakantie in week 3 is de
start van de toetsweek. Op donderdag 13 februari doet groep 8 mee aan het
normeringsonderzoek van Route 8. We hebben ons hiervoor aangemeld zodat de kinderen van
groep 8 kennis kunnen maken met Route 8. Er komt geen verwijzing uit deze normeringstoets,
het gaat puur om kennismaken. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie. Hele fijne
feestdagen!
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Gevraagd klusjesman:
Wie wil ons een uurtje in de week helpen met diverse klusjes (handdoekenapparaten,
koffiezetapparaat, enz.). Tijdstip uiteraard in overleg.
Schoolfruit:
Week 51 (18, 19 en 20 december): mandarijn, peer en watermeloen.
Bijlagen:
 Kidsrun Oliebollenloop Gorredijk voor groep 3 t/m 8
 Trappeldei
 Uitnodiging sport- en spelinstuif
Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 3e kwartaal bedraagt Euro 170,67. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Om alvast te noteren:
 Onderwijsevaluatie team 10 juni 2020. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 januari a.s.
Agenda:
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
Woensdag 5 februari
Donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari
Maandag 10 t/m
donderdag 13 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m vrijdag
21 februari
26 februari

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
Start IMV groep 5/6
13.00 Uur MR overleg
Leerlingenraad 3
19.30 Uur OR vergadering
Geen Comprix College
Onderwijsevaluatie team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Cool Classic Concert op school voor groep 5/6 en 7/8
Rapport mee
Oudergesprekken
Normeringsonderzoek Route 8 voor groep 8
Weeksluiting
Voorjaarsvakantie
8.30 Uur directeurenoverleg

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

OR, MR en personeel
wenst iedereen
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