NIEUWSBRIEF 13
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
5 maart 2020

Nieuws van de peuters:
Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met 18 peuters waarvan 6 meisjes en maar liefst 12
jongens. De meeste peuters (13) zijn twee jarigen. Een hele “jonge” peutergroep dus.
Korte kringmomenten, veel bewegen en begeleid “vrij” spel staan voor de komende weken dan
ook vooral op de planning. Vorige week hebben we liedjes met bewegingen gezongen en met
de oudste peuters een best moeilijk spelletje “spiegelen met kleuren” gedaan (zie foto).
Deze week gaan we spiegelen met verf. Op één helft van een papier gaan we verf smeren.
Door de andere helft erop te drukken krijg je daar hetzelfde in spiegelbeeld.
Agenda:
11 mrt: afscheid Sven
12 mrt: schoonmaakavond
23 mrt: eindgesprekje Meike
30 mrt: OC vergadering
6 apr: overleg JGZ
8 apr: meedraaiuurtje ouder Myrle
10 apr: vrij (Goede Vrijdag)
13 apr: vrij (Paasmaandag)
15 apr: meedraaiuurtje ouder Ate
17 apr: Koningsspelen
27 apr t/m 8 mei: meivakantie
Gesprekjes en meedraai-uurtjes kunnen in overleg op een andere dag of tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Deze week zijn wij begonnen met het thema “Lente”. We leren elke dag een nieuw woord, de
QR-code van het woordenschatfilmpje hangt op de deur. Leuk en zinvol om thuis eens te
bekijken! We oefenen met de letters van k-i-p. De kinderen leren deze periode:
 Klankgroepen samenvoegen, met of zonder afbeelding. (te-le-vi-sie)
 Analyse. (figuren maken die uit kleinere figuren bestaan, figuren spiegelen)
 Vormen. (herkennen en benoemen van vierkant, driehoek, cirkel en rechthoek. 2D
vormen bij 3D vormen zoeken, vormen herkennen en benoemen in het dagelijks leven)
Sven Visser wordt 14 maart 4 jaar en komt daarna ook bij ons op school. We wensen je veel
plezier op ’t Ambyld Sven! In week 14 krijgen de kinderen een briefje mee over het
schoolreisje. Wie heeft er kleine restjes hout voor ons voor de timmertafel?
Nieuws uit groep 3 en 4:
Na de voorjaarsvakantie die meer een herfstvakantie leek, zijn we weer met nieuwe energie
begonnen. We hebben nu ook regelmatig meester David een ochtend bij ons in de klas en dat
bevalt heel goed. Vanaf deze week mogen de kinderen om de beurt een keer voorlezen bij een
tweetal kleuters: spannend, maar ook erg leuk en leerzaam.
Ondertussen hebben de kinderen van groep 3 geleerd hoe je naar getallen kunt springen in het
rekenboek, maar ook in het echt in de klas of in het gymlokaal. En groep 4 heeft
kennisgemaakt met de digitale klok. We staan dus niet stil in groep 3 en 4!
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Even voorstellen:
Hallo allemaal, mijn naam is David Jongsma, ik ben 22 jaar en ik woon in
Frieschepalen met mijn vader, moeder en mijn twee zusjes Karina (21) en Vera
(17). Ik studeer aan het NHL Stenden in Leeuwarden aan de pabo, ik zit
inmiddels in het vierde en laatste jaar en verwacht in december klaar te zijn. De
komende tijd ben ik te vinden in groep 3/4 in Terwispel als onderwijsassistent. Ik
ben maandag tot en met donderdag aanwezig in de ochtenden. Mijn taak is om de leraar te
ondersteunen door de leerlingen te helpen met hun werk. Ik hoop hier veel plezier te hebben
en veel dingen te leren die ik mee kan nemen in mijn verdere loopbaan!
Nieuws uit groep 5 en 6:
Na de heerlijke vakantie zijn we weer met frisse energie begonnen. We zitten in nieuwe
tafelgroepjes en zijn weer hard aan de slag gegaan. Ons project van de bibliotheek ‘Scoor een
Boek’ loopt nog steeds, hier werken we hard aan. Op 23 maart staat de afsluiting gepland in
Hemrik, tijden hiervoor hebben we helaas nog niet gekregen, maar zodra deze binnen zijn
doen we een verzoek tot rijders via een briefje. We zijn ook nog druk met gitaarlessen, want
ook deze afsluiting is als snel. Op vrijdagochtend 3 april geven we een spetterend optreden in
de Skâns in Gorredijk. Meer informatie hierover volgt ook zo snel mogelijk. Dan hebben we op
donderdag 19 maart een projectmiddag van Ik eet het beter. We doen mee aan ‘Over de
tong’. Hierbij ontdekken we van alles over smaken en gaan we veel proeven. Daarvoor staan
voor ons boodschappen klaar bij de Albert Heijn in Gorredijk. Wie zou deze, op
donderdagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur, voor op willen halen? Graag even melden bij juf
Fimke. Maandag 16 maart staat er een aardrijkskunde toets gepland, hiervoor krijgen de
leerlingen volgende week het boekje mee naar huis om te gaan oefenen.
Dan een oproep: wie heeft er voor ons verhuisdozen en/of schoenendozen?
Op woensdag 25 maart doen we mee aan de grote Rekendag, waarbij we (veel) van deze
dozen nodig hebben. Wie o wie kan ons helpen? Graag inleveren bij juf Fimke of juf Karin!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Woensdag 11 en 18 maart vindt het Opsterlands kampioenschap schaken voor scholen plaats.
Tijdens het toernooi over 2 middagen worden 7 ronden gespeeld volgens het Zwitsers
systeem. De eerste dag 4 en de tweede dag 3 partijen. Tijd: inloop: 13.30 uur, start: 14.00
uur, einde: rond 17.00 uur. Locatie: Us Doarpshûs Terwispel Smidte 24a 8407 ES Terwispel.
Vrijdag 20 maart vieren juf Maijke en meester Roelf hun verjaardag.
Gastles brandweer:
Morgen krijgen we bezoek van de brandweer op school. Daisy Put (moeder van Ymte, groep 2)
zal in groep 1 t/m 6 vragen beantwoorden, daarna mogen deze leerlingen de brandweerauto
bewonderen. In groep 7/8 verzorgt Daisy een gastles.
School in voorjaarssfeer:
Hartelijk dank dames van het decoteam! Het ziet er weer sfeervol uit!
Schoonmaakavond:
Donderdag 12 maart houden we op school onze grote schoonmaak. We beginnen om 19.00
uur en rekenen/hopen op één afgevaardigde van alle gezinnen. Wilt u handige hulpjes zoals
een emmer, doek en stofzuiger meenemen? Bent u donderdag verhinderd, geef het even door
aan school. Misschien bent u in de gelegenheid om thuis schoolmateriaal schoon te maken.
NL Doet:
Zaterdag 14 maart a.s. is het NL Doet. We gaan de avonturenhoek bladvrij maken, het zand in
de zandbak en onder de vogelnestschommel aanvullen en een verstopplek van palen maken.
Wie helpt? We beginnen om 09.00 uur. Voor opgave of meer informatie kunt u
contact opnemen met Roelf, via mail (info@ambyld.nl) óf telefonisch (0513-463500).
Open dag 18 maart:
Woensdag 18 maart is onze open dag. De deuren staan voor alle (nieuwe) ouders
open, maar natuurlijk ook voor andere belangstellenden. Om 10.30 uur staat koffie
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en thee klaar en vanaf 10.45 tot 11.30 uur kan de leerlingenraad bezoekers door school leiden
en is er gelegenheid om in de klassen en bij de peuters te kijken. Welkom!
Luizencontrole:
De luizenmoeders hebben vorige week maandag de hele school gecontroleerd. Er is een enkele
neet gevonden. Dames bedankt voor het pluizen!!
Terwispel Got Talent:
Zaterdag 21 maart is de Terwispel Got Talent avond voor alle kinderen van groep 3 tot en met
klas 2 van het voortgezet onderwijs. Aanvang is 19.30 uur. Opgave kan nog t/m 9 maart.
Schoolfruit:
Deze week appel, ananas en waspeen.
Bijlagen:
 Piter Run Lippenhuizen, zaterdag 14 maart, voor groep 3 t/m 8. Aanvang:
13.00 uur.
 Kindervakantieweek Humanitas
 Nieuws van de bibliotheek
Rapport inleveren:
Vriendelijk verzoek om het rapport weer op school in te leveren.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 maart a.s.
Agenda:
Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart
Vrijdag 13 maart
Zaterdag 14 maart
Woensdag 18 maart
Vrijdag 20 maart
Woensdag 25 maart
Maandag 30 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13april
Woensdag 15 april
Vrijdag 17 april
Maandag 20 april
Dinsdag 21 april
Woensdag 22 april
Donderdag 23 april
Vrijdag 24 april
Maandag 27 april t/m
Vrijdag 8 mei

Schoolschaaktoernooi Terwispel
19.00 Uur schoonmaakavond
13.00 Uur leerlingenraad 4.
09.00 – 12.00 uur NL Doet.
Open dag Comprix
Schoolschaaktoernooi Terwispel
Verjaardag vieren juf Maijke en meester Roelf
8.30 Uur directeurenoverleg
Grote Rekendag groep 1 t/m 8
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
Koningsspelen
Schoolreis groep 1 tot en met 4 naar speelboerderij de Drentse
Koe in Ruinerwold. Vertrek 8.30 uur. Terug 14.45 uur.
Geen Comprix College
Gezamenlijke dag Comprix College. 13.00 Uur MR vergadering
Eindtoets Route 8
Eindtoets Route 8
Meivakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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