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Staking 30 en 31 januari 2020:
Het oplopende lerarentekort is ondanks maatregelen nog lang niet opgelost. In 2020 hebben
55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als
we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Blijkbaar is voor aanwas van
leerkrachten en om het vak aantrekkelijker te maken, structureel meer geld nodig. Ook in het
noorden van het land merken we dat er geregeld klassen naar huis worden gestuurd door een
gebrek aan leerkrachten, ook 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 school donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari dicht is en de leerkrachten niet
aanwezig zijn. Wij hopen op ieders begrip. Vrijdag op de stakingsdag gaat het team van ’t
Ambyld zich maatschappelijk inzetten. We gaan een ochtend meedraaien en helpen in
woonzorgcentrum De Miente in Gorredijk.
Een sfeerimpressie van de nationale voorleesdagen:
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Nieuws van de peuters:
We zijn druk bezig met ons “Toskedokter” project. In de poppenhoek, omgetoverd tot
tandartsenpraktijk, worden Puk en Tomke regelmatig gecontroleerd of ze wel goed poetsen. In
het boekje “Anna poetst haar tanden” hebben we gelezen hoe dit moet. En met behulp van
een mondkapje, handschoentjes en een spiegeltje, uit het koffertje van mondhygiëniste Grietje
Storm uit Drachten, zijn onze peuters echte tandartsen in de dop. Een liedje wat we regelmatig
zingen:
Tanden poetsen, tanden poetsen, heen en weer, heen en weer
onder en boven, onder en boven, nog een keer, nog een keer.
(op de wijs van vader Jacob)
Agenda:
5 febr: eindgesprekje Sylvester
5 febr: poetsles
12 febr: certificeringsfeestje SFBO voor peuters en ouders.
17 t/m 22 feb: voorjaarsvakantie:
26 febr: verjaardag Bernadet vieren
11 mrt: afscheid Sven
12 mrt: schoonmaakavond
23 mrt: eindgesprekje Meike
30 mrt: OC vergadering
gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag of tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Volgende week beginnen we met het thema “beroepen”. We oefenen: rijmen, geldbesef en sorteren
op naam. We leren de letters van k-o-k en elke dag een nieuw woord over “beroepen”.
De QR-code van het woordenschatfilmpje voor thuis hangt weer op de deur.
Oproep; wie wil er over zijn of haar beroep vertellen in groep 1-2?
Dinsdagochtend is juf Marjorie van de bibliotheek bij ons geweest om het boek “Moppereend” voor
te lezen, in het kader van de Nationale voorleesdagen. Zie website voor foto’s. ’s Middags zijn we
naar de voorstelling “Bang Mannetje” in de Skâns in Gorredijk geweest. De kinderen vonden het een
hele leuke, grappige en soms beetje enge voorstelling. Ouders bedankt voor de begeleiding!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Ondertussen hebben we weer 2 mooie spreekbeurten gehoord; Hendrik had een spreekbeurt
over dino’ s en Jelrik over freerunning. Beide heren hadden het goed voorbereid en we hebben
er van genoten! De afgelopen week is er natuurlijk ook extra aandacht voor het voorlezen
geweest. In de klas leest juf nu voor uit ‘De fantastische Meneer Vos’ van Roald Dahl. En na
alle Cito-toetsen kijken de kinderen nu uit naar hun rapport.
Nieuws uit groep 5 en 6:
De Cito hebben we allemaal afgesloten, dus we richten ons nu weer op andere dingen. We zijn
druk aan het lezen voor ‘Scoor een boek’, met heerlijke dekens, kussens en knuffels erbij
vermaken wij ons prima met de leuke boeken!
Op 6 februari komt het Cool Classis Concert bij ons in de klas om iets te vertellen over
klassieke muziek. Op deze dag (6 febr.) hebben we ook de geschiedenistoets. Iedereen heeft
het boekje om te leren al mee naar huis. Elke vrijdagmiddag hebben spreekbeurten op het
rooster staan, hiervoor is een nieuw schema gemaakt waarop
iedereen is ingedeeld. Dit schema hangt in de klas.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Groep 7/8 heeft inmiddels 3 schaaklessen van schaakdocent Wim
Visser gehad.. Doel is om alle leerlingen in aanraking te laten komen
met schaken en als voorbereiding op het Opsterland schaaktoernooi in
maart. Het Cool Classis Concert komt ook bij ons in de klas om iets te
vertellen over klassieke muziek. Dinsdag 11 februari heeft groep 7/8
de aardrijkskundetoets van thema 8. De samenvatting en het
werkboekje hebben de leerlingen dinsdag mee naar huis gekregen.
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Donderdagmorgen 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.
14 Februari doen we weer mee aan freerunning in Jubbega.
Oudergesprekken:
Het schema waarop staat wanneer u bent uitgenodigd zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het
schema staat ook op de website van school: www.ambyld.nl. Let wel: in verband met kostenen tijdbesparing ontvangt u geen papieren versie.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 13 februari a.s.
Agenda:
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 januari
Maandag 3 februari
Dinsdag 4 februari
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
Vrijdag 13 maart
Zaterdag 14 maart
Woensdag 18 maart
Woensdag 25 maart
Maandag 30 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13
Woensdag 15 april

Geen school i.v.m. landelijke onderwijsstaking
Geen school i.v.m. landelijke onderwijsstaking
Juf Leentje vervangt juf Femke
Juf Hillie vervangt juf Femke
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
Rapportgesprekken
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
13.00 Uur leerlingenraad 4.
09.00 – 12.00 uur NL Doet.
Open dag Comprix
Schoolschaaktoernooi Terwispel
8.30 Uur directeurenoverleg
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Himmelwike
09.00 – 11.00 Uur afsluiting IMV groep 5/6 in de Skans te
Gorredijk
Paasvakantie
8.30 Uur directeurenoverleg

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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