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School weer helemaal open op maandag 8 juni:
Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond 19 mei j.l. bekend. De persconferentie stond in
het teken van versoepeling van de coronamaatregelen nu de verspreiding van het virus minder
wordt. Het is de bedoeling dat scholen weer hun normale ritme oppakken en alle kinderen weer
gezamenlijk naar school kunnen. Dit had premier Mark Rutte al op zijn persconferentie op 6 mei
aangekondigd, maar hij hield toen nog een slag om de arm. Nu doet hij dat nog steeds, want
een belangrijke voorwaarde is dat het coronavirus zich gedeisd houdt. Natuurlijk vinden we het
fijn alle leerlingen weer in de klas te zien, maar het blijft zaak alert te zijn en zo goed mogelijk
de voorschriften te volgen. Ondanks het feit dat we 8 juni weer alle kinderen op school mogen
ontvangen, hebben we nog wel steeds te maken met strenge organisatorische maatregelen. Zo
mogen we o.a. alleen bij hoge uitzondering en uitsluitend volgens afspraak ouders ontvangen in
de school en op het plein. Stagiaires en andere externen zijn in principe ook niet welkom in ons
schoolgebouw. Wat betreft de schoolreisjes: ook hier zijn de aanbevelingen van het RIVM
leidend. Comprix adviseert ten zeerste om schoolreisjes in elke vorm tot de zomervakantie te
schrappen. Bij schoolreisjes hebben we ouders nodig. Ook de aanwezigheid van collega
leerkrachten (in plaats van ouders) is niet verstandig. Het is heel sneu, maar het is niet anders.
Met elkaar gaan we er alles aan doen om toch het jaar als team samen met de kinderen op een
prettige wijze af te sluiten. Dit alles is wel even schakelen voor u als ouder, voor de kinderen en
voor ons als team. Waar we voorheen met veel waardering gebruik hebben gemaakt van uw
hulp en ondersteuning tijdens schoolse activiteiten en festiviteiten, moeten we het nu in ieder
geval tot de zomervakantie zonder doen. Dit voor de veiligheid en gezondheid van ons allen!
Cito toetsweken:
Deze week zijn we gestart met het afnemen van de toetsen van ons Leerlingvolgsysteem; de
CITO’s voor groep 2 t/m 7. Heel veel succes jongens en meisjes! We verspreiden het afnemen
van de toetsen over drie weken. Op vrijdag 19 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar
huis. In de week van 22 t/m 25 juni is er de mogelijkheid voor een gesprek met de leerkrachten
via Google Meet. Informatie hierover volgt nog.
Nieuws van de peuters:
Wat treffen wij het enorm met het weer. Na het afscheid nemen bij het hek kunnen de peuters
iets uit het hokje halen en eerst heerlijk buiten spelen. We genieten enorm van het fietsen,
steppen, taartjes bakken in de zandbak en van het glijden van de glijbaan. Maar met dit zonnige
weer is het ook oppassen en raden wij aan om de peuters van te voren goed in te smeren en ze
eventueel een pet of hoedje mee te geven ter bescherming.
Binnen zijn we bezig met het maken van een …...... Oeps, bijna verklapt, een verrassing dus!
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Nieuws van groep 1/2:
Het is al weer de derde week dat we deels naar school gaan. De kinderen doen het super, met
alle maatregelen. Het is wel gek dat niet iedereen er is, ze missen elkaar wel.
Deze week sluiten we het thema "mijn lichaam" af. De thuislessen van "mijn lichaam" in
Onderbouwd online blijven wel open staan. Op school beginnen we volgende week met thema
"dieren". We behandelen:
•
mondelinge taalvaardigheid ( een verbaal gegeven opdracht uitvoeren, een opdracht
geven, leren vragen te stellen)
•
bouwen (ruimtelijk bouwen, voorbeeldkaarten nabouwen)
•
oppervlakte ( een oppervlakte en omtrek bouwen, oppervlakte tellen en vergelijken
We leren de letters van aa-p. De Onderbouwd app stellen we volgende week ook in op thema
"dieren".
Maren wordt zondag 7 juni 4 jaar en mogen we op school in groep 1 begroeten. Alvast van harte
gefeliciteerd en heel veel plezier in groep 1/2!
Nieuws van groep 3/4:
De kinderen lijken al helemaal gewend aan het om-en-om naar school gaan. Het voordeel van
de kleine groepen is dat er veel rust is in de klas; vooral handig nu we met de Cito-toetsen
begonnen zijn. De toetsen vergen veel concentratie, dus het is fijn dat we tussendoor van het
mooie weer kunnen genieten. Op het plein is er extra veel ruimte en wordt er mooi gespeeld. In
groep 3 zijn we weer volop aan het lezen en dat wordt met veel enthousiasme gedaan. Blijf ook
thuis veel lezen met de kinderen; elke dag een kwartiertje luidop lezen helpt om het niveau op
peil te houden. In groep 4 blijven we de tafels van 3 en 4 veel herhalen, maar gaan we ook al
oefenen met die van 6. Het zou fijn zijn als hier thuis ook aandacht voor is. Nog niet alle
rapporten zijn weer op school. Wilt u deze alsnog even meegeven?
Nieuws van groep 5/6:
We zijn een beetje gewend aan de lessen in kleine klassen en we werken erg hard. Op school
doen we erg ons best instructies te geven en een deel van de verwerking te maken. Toch zal er
ook thuis een deel moeten gebeuren, we merken dat de meeste kinderen dit ook doen. Hou nog
even vol! Verder zijn we deze week gestart met de Cito toetsen. Deze zullen we gebruiken als
startpunt voor de nieuwe groep, dus groep 6 of 7. We missen nog een aantal boeken van de
bieb of school, gitaren en rapporten. Zouden jullie dit zo snel mogelijk willen inleveren?
Afgelopen week hebben we ons project van ‘Scoor een boek’ afgerond. Hiervoor hebben we een
aantal leuke opdrachten gedaan, maar zijn we ook uitgenodigd om een wedstrijd van sc
Heerenveen bij te wonen. Natuurlijk als het voetbal weer opgestart is en we hier veilig naar toe
kunnen. Zodra hier meer bekend over is, zullen we dit zeker berichten.
Nieuws van groep 7/8:
We hadden ons allemaal de laatste maanden van dit schooljaar anders voorgesteld. Helemaal
voor groep 8 met nog 5 schoolweken te gaan. We proberen alle leerlingen op een veilige manier
naar het eind van het schooljaar te loodsen…. We maken iets ingrijpends mee dat de hele wereld
raakt en we weten nog niet hoe het allemaal gaat uitpakken. Het is een bizarre, rare finale, met
name voor de leerlingen van groep 8. In deze tijd leren we dat niets vanzelfsprekend is. Dat
niets maakbaar is. Alle discussies over leerachterstand…. De les die kinderen krijgen in deze
crisistijd is veel waardevoller. Desalniettemin, om het voor iedereen tot een veilig, gezond en
goed einde te maken en het licht van de beschermingsmaatregelen van het RIVM en het
Coronaprotocol van Comprix volgend is:


het niet toegestaan activiteiten op school (afscheid groep 8 en laatste schooldag) of in
de directe omgeving van school of elders in het dorp te organiseren waarbij de kinderen
en de ouders van groep 8 aanwezig zijn;



het is wel toegestaan activiteiten op school (afscheid groep 8 en laatste schooldag) of in
de directe omgeving van school te organiseren waarbij alleen de kinderen en leerkrachten
aanwezig zijn.

O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

Samen met de kinderen denken we na over invulling van
bovenstaande om toch zo goed mogelijk met elkaar af te kunnen
sluiten.
Goed om te weten, de aardrijkskundetoets van thema 9 voor groep
7/8 is met een week uitgesteld naar dinsdag 9 juni.
En groep 8 nog bedankt voor:

→

Schoolfotograaf:
De geplande afspraak met de schoolfotograaf op vrijdag 29 mei gaat i.v.m. Corona niet door.
De schoolfotograaf is pas na de zomervakantie van 2020 weer welkom. We maken wel een
groepsfoto van groep 8. Dit gaat gebeuren woensdag 3 juni om 11.30 uur op school.
Kledingtip: kleurige kleren voor een mooi resultaat.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 juni a.s.
Maandag 25 mei
Vrijdag 29 mei
Maandag 1 juni
Dinsdag 2 juni
Woensdag 3 juni
Donderdag 4 juni
Vrijdag 5 juni
Maandag 8 juni
Dinsdag 9 juni
Woensdag 10 juni
Donderdag 18 juni
Vrijdag 19 juni
Maandag 22 t/m
donderdag 25 juni
Donderdag 2 juli

Start toetsweek Cito voor groep 2 t/m 7
Schoolfotograaf afgelast
Pinkstervakantie
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
11.30 Uur schoolfotograaf voor groep 8.
Groep 1/2 (geel), groep 4, 6 en 8
Bezoek schoolarts groep 2 gaat niet door
Gymles groep 4, 6 en 8 door meester Luca
Groep 1/2 (blauw), groep 3, 5 en 7
Alle kinderen gaan weer naar school.
Gymles door meester Luca
Laatste dag Comprix College groep 7/8.
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij!
Laatste dag Comprix College groep 5/6.
Lauswoltconcert groep 8 afgelast.
Rapport mee.
Contactgesprekken (er is een mogelijkheid voor gesprek met de
leerkrachten via Google Meet. U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging).
Laatste schooldag en start zomervakantie t/m zondag 16
augustus.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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