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Formatie schooljaar 2020-2021:
Met het team en MR hebben we het formatieplaatje vastgesteld. Door het inzetten van
werkdrukgelden zitten we qua formatie iets ruimer in ons jasje dan vorig schooljaar.
Dat betekent dat Maijke (weer) volledig inzetbaar is bij ons op school.
Voor het schooljaar 2020-2021 ziet het formatieplaatje er als volgt uit:

Dag:
Ma. mo
Ma. mi
Di. mo
Di. mi
Woe. mo
Woe. mi
Do. mo
Do. mi
Vr. mo
Vr. mi

Groep
1/2
Femke
Femke
Femke
Femke
Hillie

Groep
3/4
Hillie
Hillie
Annet
Annet
Annet

Groep
5/6
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin

Groep
7/8
Maijke
Maijke
Maijke
Maijke
Fimke

Hillie
Hillie
Femke
-

Annet
Annet
Roelf
-

Fimke
Fimke
Fimke
Fimke

Maijke
Maijke
Maijke
Maijke

IB

Maijke
Maijke

Dir.
X*
X*
X
X
X
X
X
X
X

NB:
 * Roelf heeft 0,9 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op maandag
 Via de nieuwsbrief wordt u als ouder (-s) van wijzigingen op de hoogte gehouden.
Ook het komend schooljaar werken we met 4 combinatiegroepen.
 Groep 1/2 17 leerlingen
 Groep 3/4 15 leerlingen
 Groep 5/6 22 leerlingen
 Groep 7/8 14 leerlingen
Oproep MR:
De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat
uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen
van kinderen en ouders op school. De ouder- en personeelsgeleding zijn allebei met twee leden
vertegenwoordigd in de MR.
Voor het komend schooljaar is de MR op zoek naar twee ouders die de oudergeleding van de MR
willen vertegenwoordigen. Wij, Annegien Smit en Trijntje van Gellekom moeten het stokje
overgeven omdat onze dochters 't Ambyld verlaten voor het voortgezet onderwijs.
Wil je op een positieve manier een bijdrage leveren aan het uitvoeren van het schoolbeleid,
neem dan contact op met één van de leden van de MR of neem een kijkje op www.ambyld.nl.
Onder het tabje Ouders vind je meer informatie over de MR.
Annegien Smit en Trijntje van Gellekom
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Schoolfoto:
Woensdag 17 juni a.s. van 10.30 tot 11.30 uur maakt Jorn Idzerda foto’s van
alle groepen. Dit als aandenken aan een bijzonder schooljaar. Kledingtip: kleurrijke
kleding.
Contactgesprekken:
Vrijdag 19 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week van 22 t/m 25 juni
is er voor ouders en verzorgers die dat willen de mogelijkheid voor een gesprek met de
leerkrachten via Google Meet. Voor het maken van een schema opgave a.u.b. uiterlijk vrijdag
12 juni.
Nieuws van de peuters:
Onze kadootjes voor “heit en memmedei” zijn bijna allemaal ingepakt. Volgende week gaan ze
mee naar huis waar ze verstopt kunnen worden tot zondag 21 juni. Altijd leuk om met de
kinderen een plekje te bedenken, onder de stoel, onder het bed, in, op of onder de kast........
Ook hebben we een kadootje gemaakt voor Lukas ( handjes afgedrukt met groepsfoto). Hij
komt even niet bij ons spelen omdat er een nierziekte bij hem is
geconstateerd en nu moet wennen aan de medicijnen die hij hiervoor
krijgt. We hopen natuurlijk dat Lukas snel opknapt en wensen hem
héél véél beterschap toe! Woensdag 17 juni komt Jorn Idzerda foto's
nemen van alle groepen, ook van onze peutergroep.
Peuters die normaal niet op woensdagochtend komen zijn om 10.30
uur welkom om mee op de foto te gaan.
Nieuws van groep 1/2:
Wat is het fijn om weer met zijn allen in de klas te zitten!
De eerste dagen hebben we veel tijd genomen voor groepsvorming d.m.v. spelletjes. We hebben
sinds de scholensluiting in maart inmiddels 4 nieuwe kleuters mogen verwelkomen.
We werken druk aan het thema ‘dieren’. Er worden hokken gebouwd, we weven met stroken
crêpe papier een vis, de kinderen tekenen hun lievelingsdier en we lezen informatieve boeken
over dieren. Ook knutselen we hard voor een hele speciale dag binnenkort, maar dat blijft een
verrassing….Denkt u om de aangepaste schooltijden! Om 8.20 uur gaat juf met de kinderen in
school. Om 14.20 uur gaan de kleuters naar huis en op woensdag en vrijdag om 11.50 uur.
De kinderen hebben afgelopen tijd hard gewerkt om hun portfolio te vullen. Vrijdag 19 juni
krijgen alle kinderen hun portfolio mee. Voor de kinderen die overgaan naar de volgende groep
zit er in het portfolio ook een rapport deel. Voor de allerjongste kinderen is er alleen het portfolio.
Op dinsdagmiddag 23 juni vieren juf Hillie, juf Femke en juf Annet samen hun verjaardagen. Dit
kon eerder i.v.m. de corona maatregelen niet doorgaan. Alle kinderen krijgen hierover een
briefje mee.
Nieuws van groep 3/4:
Heel fijn dat we nu weer met z’n allen in de klas zitten; bijna als vanouds, maar het vele handen
wassen en extra schoonmaken blijft voorlopig nodig. Het vergde heel wat concentratie, maar de
Cito-toetsen zijn inmiddels bijna allemaal gemaakt. Groep 4 moest zelfs twee keer aan de bak
met de spellingtoets, omdat de juffen niet goed de verkeerde woordjes hadden voorgelezen. Tja,
ook juffen letten niet altijd goed op! We zijn nu druk bezig met het invullen van de rapporten,
maar hebben nog niet alle rapporten op school. Wil iedereen thuis nog even goed kijken en het
rapport zo snel mogelijk inleveren. Ook willen we graag dat de kinderen allemaal vóór a.s.
dinsdag een (lege!) chips koker meenemen naar school voor het knutselen.
Met gym van meester Luca hebben we leren boogschieten en dat ging de kinderen goed af.
Aangezien ons schoolreisje dit jaar niet doorgaat, hebben de kinderen voor de Wispelweagen
deze keer een verhaaltje getypt over een ‘fantasie-schoolreisje’. We hebben besloten om nog
wel de verjaardagen van juf Femke, juf Hillie en juf Annet samen met de kinderen te vieren op
dinsdag 23 juni. De kinderen krijgen deze week een briefje mee met meer informatie.
Groep 4 heeft donderdagmiddag 25 juni een voorleeswedstrijd in de klas. Het is de bedoeling
dat ze thuis gaan oefenen. Informatie hierover krijgen ze ook deze week op een apart briefje
mee. Normaal gesproken zijn ouders welkom bij de voorleeswedstrijd, maar dat is nu helaas
niet mogelijk.
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Nieuws van groep 5/6:
We zijn begonnen aan de laatste weken voor de vakantie. Er wordt enorm hard gewerkt en dat
betekent dat we ook regelmatig toetsen moeten maken. Gelukkig slaan we ons daar goed door
heen en hebben we daarna ook tijd voor hele leuke dingen!
Wat er binnenkort nog op de planning staat:
- Maandag 22 juni: toets aardrijkskunde voor groep 5 en 6.
- Dinsdag 23 juni: gaan we op de fiets naar ……
Een alternatief schoolreisje!
We verklappen nog niks, maar je hoeft geen fruit mee te nemen.
- Donderdag 25 juni: geschiedenistoets voor groep 5 en 6.
- Dinsdag 30 juni: Verjaardagen van juf Fimke en juf Karin vieren.
We hebben inmiddels alle rapporten, gitaren en boeken weer binnen gekregen. Fijn dat dit
allemaal zo snel is geregeld, bedankt!
Nieuws van groep 7/8:
De laatste 3 weken van dit schooljaar met nog een aantal
activiteiten op het programma, variërend van het online
verkeersexamen op donderdag 18 juni, het vieren van de verjaardag
van juf Maijke en meester Roelf donderdag 25 juni en de laatste
schoolweek met onder voorbehoud spelletjesmorgen dinsdag 30
juni, het eindfeest woensdag 1 juli en het afscheid van groep 8 op
donderdag 2 juli. En wat stond groep 8 prachtig in de Sa!
Bijlage:
 Avondvierdaagse en zomeractiviteiten.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 juni a.s.
Agenda:
Vrijdag 12 juni
Maandag 15 juni
Woensdag 17 juni
Donderdag 18 juni
Vrijdag 19 juni
Maandag 22 t/m
donderdag 25 juni
Dinsdag 23 juni
Donderdag 25 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli

Vrijdag 3 juli

Opgave contactgesprekken.
19.30 Uur OR/team vergadering online.
10.30 Uur Jorn Idzerda maakt foto’s van alle groepen + peuters.
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8.
Lauswoltconcert groep 8 afgelast.
Rapport mee.
Contactgesprekken (er is een mogelijkheid voor gesprek met de
leerkrachten via Google Meet).
Juf Femke, juf Hillie en juf Annet vieren hun verjaardag
’s middags.
Gymles meester Luca.
Verjaardag vieren juf Maijke en meester Roelf.
Spelletjes op het plein (onder voorbehoud).
Juf Karin en juf Fimke vieren hun verjaardag.
Eindfeest groep 8
13.00 Uur MR vergadering online.
09.30 uur uitzwaaien groep 8
10.30 Uur doorschuiven van de groepen
Laatste schooldag en start van de zomervakantie t/m zondag 16
augustus
Geen school.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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