NIEUWSBRIEF 10
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
16 januari 2020

Staking 30 en 31 januari 2020:
We hebben vorige week in het team goed overleg gehad over wel of niet staken. Het grootste
probleem: het oplopende lerarentekort is ondanks maatregelen nog lang niet opgelost.
Blijkbaar is voor aanwas van leerkrachten en om het vak aantrekkelijker te maken, structureel
meer geld nodig. In het noorden zijn de problemen nog niet zo erg, maar ook hier merken we
dat er geregeld klassen naar huis worden gestuurd door een gebrek aan leerkrachten. Ook al
binnen Comprix. Daarom zijn wij solidair met scholen die dagelijks met lerarentekorten, lees
werkdruk, kampen. Wij vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze
verdienen. Daarom gaan wij WEL staken. Dat betekent dat de school op donderdag 30 januari
en vrijdag 31 januari dicht is en de leerkrachten niet aanwezig zijn. Wij hopen op ieders
begrip. Het team van ’t Ambyld overweegt zich een stakingsdag maatschappelijk in te zetten.
Nieuws van de peuters:
De eerste twee schoolweken van 2020 zitten er al weer bijna op. Vorige week zijn we rustig
aan begonnen en mochten we twee nieuwe peuters verwelkomen. We wensen Ate Molmans en
Mirle de Leeuw veel speelplezier toe bij ons in 't Krielhûske.
Komende weken gaan we aan de slag met een project over de tandarts. We gaan het boekje
Bobbi gaat naar de tandarts en Tomke nei de toskedokter voorlezen , een tube tandpasta en
een tandenborstel kleuren, (nep) tanden poetsen met scheerschuim, tanden tellen en kleien,
onze poppenhoek omtoveren tot tandartspraktijk, krijgen een poetsles etc. Spulletjes van thuis
(boekjes, playdo gebit, spel krokodil met tanden) die bij dit thema passen zijn erg welkom!
Agenda:
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
29 jan:
ouder Djurre uurtje meedraaien
5 feb:
eindgesprekje Sylvester
5 feb:
poetsles
12 feb:
certificeringsfeestje SFBO voor peuters en ouders.
17 t/m 22 feb: voorjaarsvakantie.
Gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag of tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wij zijn na de kerstvakantie begonnen met het thema “winter”.
We hebben de letters van s-o-k geleerd en elke dag een nieuw woord over “winter”.
Voor Arie de letterkanarie hebben we een sjaal met een patroon geplakt.
Vorige week hebben de kinderen tegenstellingen geleerd en deze week leren we over temperatuur.
Volgende week leren de kinderen verkort tellen (2,4,6,8,10….) Juf Mirthe loopt vanaf vorige week
elke maandag en dinsdag bij ons stage. Heel veel plezier en succes in groep 1-2 juf Mirthe!
Op dinsdagochtend 28 januari komt juf Marjorie van de bibliotheek bij ons het boek “Moppereend”
voorlezen, dit in het kader van de Nationale voorleesdagen. ’s Middags brengen we een bezoek aan
de voorstelling “Bang Mannetje” in de Skâns in Gorredijk. We kunnen hiervoor nog wel wat rijders
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gebruiken! Maandag 3 en dinsdag 4 februari is juf Hillie in groep 1-2.
We missen nog een aantal portfolio’s. Graag z.s.m. inleveren!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Voor de kerstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Mirthe. Zij
loopt nu stage in groep 1 en 2. Wij hebben nu elke donderdag meester
Chris in de klas. Hij doet de opleiding voor onderwijsassistent. We
wensen Chris veel plezier toe in onze groep. Vienna van der Haring is
onze nieuwe leerlinge in groep 4 en ze zit al helemaal op haar plek. We
zijn erg blij met een extra leerling in groep 4. We zijn deze week
begonnen met de Cito-toetsen en alle kinderen doen er goed hun best
op. Ook volgende week zijn staat er nog een aantal toetsen op het
programma, dus kom uitgerust en op tijd op school! Groep 4 heeft voor het eerst
spreekbeurten en afgelopen week beet Judith de spits af met haar spreekbeurt over konijn
Snuffie. We hebben ervan genoten en mochten Snuffie ook allemaal even aaien.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Pff wat zweten we wat af, nu we met de Cito toetsen gestart zijn. We werken enorm hard en
doen goed ons best! Maar daarnaast gaan ook nog de ‘gewone dingen’ door..
Maandag 20 januari staat er voor zowel groep 5 als groep 6 een aardrijkskunde toets gepland.
Let op! Groep 5 heeft vanaf nu ook een stukje topografie erbij. Dit keer starten we met de
provincies van Nederland. Woensdag 22 januari start de nieuwe periode met IMV lessen. Dat
betekent dat we 10 woensdagen lang gitaarles zullen krijgen. Aan het einde van deze periode
is er een grote afsluiting. Waar en wanneer deze precies is, horen jullie zo snel mogelijk.
We zijn ingeloot om mee te doen met het project ‘Scoor een boek!’. Dit wordt georganiseerd
door de bibliotheek op school. Scoor een Boek! is een jaarlijks terugkerend leesproject voor
kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Profvoetballers stimuleren
kinderen boeken te scoren! In ons geval zijn dit de spelers van SC Heerenveen. Op maandag
20 januari krijgen we tekst en uitleg van iemand van de bibliotheek en is onze ‘Aftrap’. Op
maandag 23 maart klinkt ‘Het fluitsignaal’, de afsluiting. Dit zal plaats vinden op
maandagochtend in MFC de Bining in Hemrik. Hierover later meer..
Nieuws uit groep 7 en 8:
Ook voor groep 7/8 staan deze en volgende week de CITO toetsen op het programma.
Belangrijk ook voor de kinderen van groep 8 met het oog op de keus voor voortgezet
onderwijs volgend jaar. Gisteren zijn we gestart met schaaklessen van schaakdocent Wim
Visser. Doel is om alle leerlingen in aanraking te laten komen met schaken. Tevens is het een
goede voorbereiding op het Opsterland schaaktoernooi in maart. 14 Februari doen we weer
mee aan freerunning in Jubbega. Nadere informatie volgt.
Daarnaast zijn wij 2 keer in de week gestart met Grej of the Day oftewel het ding van de dag.
Hierbij het recept:
- 2x per week trappen we af met een super korte, mindblowing microles van 8 tot 10 minuten.
Elke keer een ander onderwerp.
- De dag vóór de microles krijgen de kinderen een raadsel/clue mee naar huis. Bijvoorbeeld:
“De schrijfster die een monster maakte”. Vervolgens zullen de leerlingen nieuwsgierig naar
huis gaan en proberen het raadsel op te lossen met behulp van ouders of alleen.
⁃ Na de microles krijgen de kinderen eenvoudig ‘huiswerk’ mee. Vertel wat je je nog herinnert
van de Grej of the day aan minstens één ouder/volwassene.
Gezonde pauzehap, lunch en traktatie:
U als ouder weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard
een gezonde pauzehap, lunch en traktatie. Als team zijn wij van mening u niet op te willen
leggen wat wel of niet mag. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een
verantwoordelijke pauzehap en lunch mee te geven naar school. Bij jarig zijn hoort ook vaak
het uitdelen van een traktatie. Als school hebben wij liever niet dat er op snoep of chips
getrakteerd wordt. Allereerst om de reden dat suikers slecht zijn voor de gezondheid en de
tanden. Steeds meer kinderen hebben al op jonge leeftijd te kampen met overgewicht. Wij
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willen daar als team bewust mee omgaan. Daarnaast zijn er ook kinderen die allergisch zijn
voor te veel suikers en kleurstoffen. Voor de leerkrachten hoeft er geen andere traktatie te zijn
dan voor de kinderen.
Brengen van kinderen:
Ouders/verzorgers met kinderen in groep 1 en 2 mogen vanaf 8.25 uur hun kind in de klas
brengen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig binnen. Ouders nemen buiten de
klas afscheid van hun kind.
Hoofdluis:
Bij de hoofdluiscontrole van vorige week waren alle kinderen hoofdluisvrij, fijn. Wel werd bij
een aantal kinderen nog (oude) neten aangetroffen.
Rapportgesprekken:
Maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari a.s. hebben we vanaf 14.45
uur en vanaf 19.00 uur voor alle ouders met de kinderen van groep 5 t/m 8 de
rapportgesprekken voor groep 1 t/m 8 gepland. N.B. U ontvangt hiervoor geen
opgaveformulieren meer. U kunt binnenkort uw gesprek reserveren via internet. Informatie
hierover volgt!
Schoolfruit:
Week 3 (15, 16 en 17 januari): sinaasappel, mango en appel.
Week 4 (22, 23 en 24 januari): meloen, bleekselderij en peer.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 januari a.s.
Agenda:
Woensdag 22 januari
Vrijdag 24 januari
Maandag 27 januari
Dinsdag 28 januari
Woensdag 29 januari
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 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
Maandag 24 februari
Woensdag 26 februari
Woensdag 4 maart
Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart

Start IMV groep 5/6
13.00 Uur MR overleg
12.30 Uur leerlingenraad 3
19.30 Uur OR vergadering
13.00 Uur voorstelling groep 1 en 2 Bang mannetje in de Skans
Geen Comprix College
Aanmelden oudergesprekken
Geen school i.v.m. landelijke onderwijsstaking
Geen school i.v.m. landelijke onderwijsstaking
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 voor en door alle kinderen
13.15 Uur freerunning groep 7/8 in Jubbega
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
8.30 Uur directeurenoverleg
Personeelsdag Comprix. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Schoolschaaktoernooi Terwispel
19.00 Uur schoonmaakavond
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