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School weer open op maandag 11 mei:
Fijn was het om maandag en dinsdag de kinderen weer te mogen verwelkomen op school. De
afgelopen weken hebben veel kinderen dankbaar gebruik gemaakt van een Chromebook van
school. Inmiddels hebben we ze allemaal weer in goede staat mogen ontvangen en fijn dat we
dit zo voor de kinderen konden organiseren!
Alle basisschoolleerlingen in Opsterland kregen bij de heropening van school een oorkonde en
medaille cadeau. De gemeente Opsterland vindt dat de kinderen een groot compliment
verdienen, omdat zij door 6 weken thuisonderwijs, hielpen de verspreiding van het coronavirus
af te remmen.
We willen ook jullie als ouders enorm bedanken voor jullie inzet, om de kinderen zo goed
mogelijk te ondersteunen in deze periode. De laatste 7 weken van dit schooljaar hopen we er
met elkaar nog een gezonde, plezierige en leerzame tijd van te maken met elkaar. In ieder
geval wachten we 20 mei af, dan zal de overheid besluiten of de scholen vanaf juni weer
“normaal” mogen gaan draaien.



Aangepaste pauzetijden:
 10.00 – 10.15 uur
 10.15 – 10.30 uur
 11.30 – 12.00 uur
 12.00 – 12.30 uur



Bewegingsonderwijs vindt buiten (op het plein) plaats. Afhankelijk van de maatregelen
starten de reguliere gymlessen weer op dinsdag 2 juni.



Als kinderen jarig zijn, mogen verpakte (gezonde) traktaties worden uitgedeeld.



De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, niezen of hoesten in
elleboog blijven van kracht.



Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot
38 graden C.
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Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.



We staan jullie als ouders ten dienste om vragen en/of dilemma’s te bespreken. Neem
dan contact op met Roelf info@ambyld.nl of via 0513-463500.

Nieuws van de peuters:
Wat heerlijk dat we, na een lange en bijzondere tijd, weer naar school mogen. Alle peuters
komen de eerste twee weken één keer om te wennen aan elkaar en aan de nieuwe manier van
naar school gaan. Afscheid nemen aan het begin van het plein is vreemd maar ging bij de
meesten meteen goed. De peuters waren zichtbaar blij om weer samen te kunnen spelen en
ook het vaker handen wassen was geen probleem. Er is thuis vast al goed geoefend. Tijdens
het handen wassen zingen wij het volgende liedje (op de wijs van vader Jacob):
handen wassen, handen wassen
heen en weer, heen en weer
ook tussen de vingers, ook tussen de vingers
nog een keer, nog een keer!
21 en 22 mei : vrij (Hemelvaart weekend)
1 juni: vrij ( Pinkstermaandag)
Afspraken (bel)gesprekjes worden binnenkort gemaakt.
Nieuws van groep 1/2:
Wat fijn om elkaar na zo'n lange tijd weer te zien! Het is even wennen, alle maatregelen, nog
niet alle kinderen tegelijk op school, maar het begin is er. De kleuters zijn heel flink!
Fleur Franken en Sylvester van der Veldt zijn 4 jaar geworden en mochten deze week ook
starten in groep 1. Veel plezier op ' t Ambyld Fleur en Sylvester! We zijn gestart met het
thema "mijn lichaam". We behandelen de komende 3 weken:
- letterkennis
- wegen
- contouren.
We leren de letters van i-k. Voor de dagen dat de kinderen thuis zijn, staan er lessen klaar op
onderbouwd online, ook met thema "mijn lichaam" en er staan leerzame spelletjes in de
onderbouwd app! De moeite waard! Collin heeft een zusje gekregen. Van harte gefeliciteerd!
Nieuws van groep 3/4:
Het is wel erg wennen om de groepen 3 en 4 om de beurt in de klas te hebben, want het liefst
waren we natuurlijk met alle kinderen weer begonnen. Toch heeft het ook wel voordelen, want
met deze kleine groepjes is er veel aandacht voor iedereen. Helaas was groep 3 nog niet
compleet deze week, want Elize was ziek. We hopen dat ze gauw weer naar school kan.
Vandaag heeft Djemy afscheid genomen van groep 4 en op vrijdag neemt hij afscheid van
groep 3. Djemy gaat namelijk naar een andere school en wel de SO-school De Saffier in
Drachten. We vinden het heel jammer dat Djemy ons gaat verlaten, maar we wensen hem
natuurlijk heel veel plezier op zijn nieuwe school. Op vrijdag is ook meester David voor het
laatst bij ons in de groep. We hebben een leuke tijd met hem gehad en wensen hem veel
succes toe met zijn verdere studie.
Willen alle kinderen voor volgende week een schoenendoos meenemen voor het knutselen?
Alvast bedankt!
Nieuws van groep 5/6:
Wat zijn we blij om jullie allemaal weer gezond en wel op school te zien. Het is wel even
wennen in de nieuwe situatie, maar dat pakken jullie weer super goed op. Ook onze
complimenten over het thuisonderwijs, wat hebben jullie dat samen met jullie ouders goed
opgepakt. De komende weken pakken we vooral de toetsen en de lessen op die zijn blijven
liggen. De Aardrijkskunde toets, Meander, is voor groep 6 op maandag 18 mei en voor groep 5
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op dinsdag 19 mei. Kopie zit in jullie huiswerkmapje. Geschiedenis toets , Brandaan, thema 4
over De eerste steden is op donderdag 28 mei voor groep 6 en vrijdag 29 mei voor groep 5.
Boekje van Brandaan gaat deze week mee naar huis. Succes met leren. We hebben de meeste
gitaren, rapporten, boeken die je van school hebt geleend, al terug. Willen de laatste kinderen
dit ook nog inleveren op school, alvast bedankt. Voor de kinderen die tijdens het
thuisonderwijs jarig zijn geweest, die mogen op school natuurlijk nog wel trakteren. Doe dit
wel even in overleg met de andere jarigen, de juf en verpakte traktatie graag.
Nieuws van groep 7/8:
Deze week zijn ook ‘onze kinderen’ voor de helft van de onderwijstijd weer naar school. Het is
een weerzien met klasgenootjes en leerkrachten na 6 weken thuisonderwijs en 2 weken
meivakantie. Voor onze achtstegroepers betekent dit dat ze over een kleine twee maanden
definitief afscheid nemen van hun basisschool. Na de zomervakantie gaan zij naar de
middelbare school. Voor veel kinderen uit groep 8 zijn die laatste maanden het hoogtepunt uit
hun basisschooltijd met met name het schoolkamp en alle voorbereidingen voor het naderende
afscheid. Volgende week woensdag hopen we op meer duidelijkheid. Het is nu nog afwachten
wat en hoe we de laatste weken kunnen en mogen invullen. We zijn in ieder geval blij dat we
gezond zijn en ook de kinderen van groep 7 en 8 pakken het goed op, complimenten!
Een aantal kinderen moet nog even zijn of haar rapport inleveren, is dat ook weer klaar!
Schoolfotograaf:
De geplande afspraak met de schoolfotograaf op vrijdag 29 mei gaat i.v.m. Corona niet door.
Als we vanaf 2 juni weer “normaal” mogen draaien, dan proberen we in de maand juni nog een
nieuw bezoek van de schoolfotograaf te plannen.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 mei a.s.
Agenda:
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 18 mei
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Woensdag 27 mei
Donderdag 28 mei
Vrijdag 29 mei
Maandag 1 juni
Donderdag 4 juni
Dinsdag 9 juni
Woensdag 10 juni

Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Meispelen, afgelast
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Hemelvaart
Geen school
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Schoolfotograaf afgelast
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Pinkstervakantie
Bezoek schoolarts groep 2 gaat niet door
Gymles groep 3 t/m 8 (onder voorbehoud) door meester Luca
Gymles groep 3 t/m 8 (onder voorbehoud) door meester Luca
Afsluitende dag Comprix College.
Geen school i.v.m. onderwijsevaluatie.
Afsluitende dag Comprix College.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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