NIEUWSBRIEF 21
SCHOOLJAAR 2019 – 2020
25 juni 2020

Een schooljaar met een randje:
Maar de wetenschap, dat we flexibel zijn, dat we van iedere situatie samen weer het beste
proberen te maken, heeft ook aan dit schooljaar een gouden randje gegeven. Een heel
hartelijk woord van dank aan iedereen die op welke wijze dan ook dit schooljaar heeft mee
geholpen! Ik wens u alvast namens het gehele team een fijne zomervakantie en vooral veel
gezondheid!
Vakantieregeling en marge-uren:
Zomervakantie 2020
04 juli t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie
10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Studiedag
woensdag 27 januari 2021
Voorjaarsvakantie
20 t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag + Pasen
2 t/m 5 april 2021
Meivakantie
1 mei t/m 16 mei 2021
Hemelvaart + vrijdag
13 mei t/m 24 mei 2021 (valt in de meivakantie)
Pinksteren
maandag 24 mei 2021
Studiedag
23 juni 2021
Zomervakantie 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021
We hebben nog 39,00 marge-uren (teveel gemaakte lesuren) over. Deze gaan we inzetten op
woensdag 27 januari 2021, woensdag 3 maart 2021 (Personeelsdag Comprix),
maandag 10 t/m woensdag 11 mei 2021 (aansluitend aan de meivakantie), woensdag
23 juni 2021 (studiedag) en tot slot vrijdag 9 juli 2021 (laatste schooldag), totaal 30,5
uren. We houden over 8,50 marge-uren.
* Het is mogelijk nog (8,50 uur) vrij te geven. In dat geval zal de school dat tijdig kenbaar
maken.
Oproep nieuw OR lid:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw OR lid die de
gelederen voor de ouderraad wil versterken. Penningmeester Boukje
Feenstra gaat de OR verlaten nu Ryan naar het voortgezet onderwijs
gaat. De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team
organiseren van activiteiten op school. Zo zijn we betrokken bij het
sinterklaasfeest, de kerstviering, schoolreisjes. Zie ook www.ambyld.nl
onder het kopje Ouders. Wil je op een positieve manier een bijdrage leveren aan het
organiseren van activiteiten, neem dan contact op met één van de leden van de OR.
Hartelijke groet van de Ouderraad
Nieuws van de peuters:
Dit is alweer het laatste peuternieuws van dit schooljaar. De laatste periode zullen we niet snel
vergeten. Door de 1,5 m afstand die we moeten houden geen schoolreisje, geen koffieochtend
met ouders, geen feest met de basisschool etc. Gelukkig hebben onze peuters er geen last
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van. Zolang zij maar lekker kunnen spelen dan is het goed.
Volgende week gaan we afscheid nemen van drie peuters. Zij gaan na de zomervakantie
beginnen in groep 1. We wensen Meike, Ilja en Djessy héél veel plezier toe op 't Ambyld.
Let op! De basisschool is vrijdag 3 juli al vrij maar voor ons is het
de laatste schooldag, wij zijn gewoon open. Wij wensen iedereen
alvast een hele fijne zomervakantie toe. Geniet ervan!
Agenda:
25 juni : juf Ilse jarig
29 juni : verjaardagen vieren Meike en Ilja
1 juli : verjaardag vieren Djessy
3 juli : laatste schooldag
6 juli t/m 14 augustus Zomervakantie
Nieuws van groep 1/2:
Tjonge wat hebben we een mooi verjaardagsfeest gevierd. We
hebben buiten onder de bomen ons broodje gegeten, met als
“toetje” een heerlijk ijsje. We hebben een speurtocht in het bos naast school gedaan, hier
moesten we echt speuren naar lintjes en door middel van een zoekkaart allerlei dingen zoeken.
De juffen zijn wel erg verwend met leuke knutselwerkjes, tekeningen en cadeautjes, iedereen
nogmaals heel erg bedankt. Deze laatste twee weken werken we over “zomer”, we oefenen
klanken (het kind ontdekt de relatie tussen klanken, woorden en letters). Vandaag hebben we
verschillende “dubbelwoorden” benoemd zoals zwembroek, fietstas en trompet. Buiten zijn we
ook al in de vakantiestemming, de kinderen hebben een tent gemaakt van een wasrek met
kleden, natuurlijk kan een BBQ niet ontbreken. Prachtig hoe ze hier mee kunnen spelen.
Volgende week staat in het teken van het afscheid van groep 8, en dan is het alweer vakantie.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar!
Woeste Willem:
Voor alle leerlingen van groep 1 t/m 3 is er een prentenboek Woeste Willem. Morgen krijgen ze
dit mee naar huis.
Nieuws van groep 3/4:
Wat hebben we een mooi verjaardagsfeest gevierd met 3 juffen en de kinderen van groep 1 t/m
4. Het was prachtig weer en we hebben genoten van een speurtocht door het bos. Op een
zoekkaart stonden allemaal dingen die we in het bos konden vinden. Alle kinderen ook bedankt
voor de mooie cadeautjes en knutselwerkjes….hartverwarmend! Vandaag was een spannende
dag voor groep 4, want we hielden een voorleeswedstrijd. Alle voorlezers deden het geweldig,
maar er kan maar één voorleeskampioen zijn en dat is Judith geworden: van harte gefeliciteerd!
Voor iedere deelnemer was er een kleine verrassing. Nog maar één weekje en dan begint de
zomervakantie. Vanuit de bibliotheek wordt dit jaar ‘vakantie-lezen’ aangeboden. De kinderen
kunnen op de site leesopdrachten uitvoeren en hiermee stickers verdienen die in de bibliotheek
opgehaald kunnen worden. De stickers komen op een landkaart en deze kan ingeleverd worden
op school of in de bieb en daarmee maken de kinderen ook nog kans op een leuk prijsje.
Binnenkort krijgen alle kinderen een landkaart mee en kan het leesavontuur beginnen. De laatste
schoolweek staat naast het feest van groep 8 ook in het teken van opruimen en schoonmaken.
Graag allemaal een tas meenemen om schriften e.d. mee naar huis te nemen en op de laatste
schooldag mogen schoonmaakspulletjes mee om het lokaal te poetsen. Iedereen alvast een fijne
en gezonde vakantie toegewenst en tot volgend schooljaar!
Nieuws van groep 5/6:
Afgelopen dinsdag hebben we een super leuk alternatief schoolreisje gehouden. Met z’n allen
op de fiets naar Beetsterzwaag en daar naar de speeltuin en de grote zandbult. Tussen de
middag tosti’s maken van je eigen boterham en ’s middags bezig met de techniekdozen. Het
weer was geweldig en we hebben er allemaal van genoten. Ook van het ijsje van
Wilma!!Komende dinsdag hebben we weer feest. De juffen gaan hun verjaardagen vieren en
de tosti’s staan ook weer op het programma. De leerlingen hoeven geen fruit mee te nemen.
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Groep 8 organiseert op deze dag ook nog een buitenspelletjes feest. Het is eigenlijk een
dubbelfeest. Willen alle leerlingen woensdag 1 juli een grote tas meenemen? Al jullie boeken
en schriften mee naar huis. We missen nog 1 boek van Scoor een boek “De voetbalsisters”. Als
u nog gaat opruimen en dit boek vindt, dan graag inleveren op school. Wij gaan ook nog op
school zoeken. Donderdag 2 juli gaan we ons lokaal schoonmaken en opruimen. Willen jullie
dan een emmertje en poetsdoekje meenemen? Ook gaan we de tijdcapsule openen, wat
hebben de leerlingen in het begin van het schooljaar opgeschreven?? Hoe lang waren jullie?
Wat hadden we verwacht van dit schooljaar…. Nou zeker niet dat we thuisonderwijs zouden
hebben. Donderdag gaan we het allemaal even lezen en meten.
Voor degene die in de vakantie nog in MOO wil werken, dat kan! Je kan t/m 1 augustus
inloggen met je vertrouwde wachtwoord. Verder willen we iedereen ontzettend bedanken voor
het afgelopen schooljaar. We wensen jullie allemaal een hele fijne welverdiende zomervakantie
toe.
Nieuws van groep 7/8:
De laatste week van een bijzonder schooljaar is aangebroken. Vorige week zijn alle leerlingen
van groep 7/8 geslaagd voor het online theoretisch verkeersexamen. Gefeliciteerd allemaal!
Vandaag hebben we de verjaardag van juf Maijke en meester Roelf gevierd (zie
www.ambyld.nl). Volgende week dinsdag 30 juli organiseert groep 8 een spelletjescircuit voor
groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 7. Woensdag 1 juli viert groep 7/8 feest. ’s Morgens komt
iedereen op de fiets met sportieve kleding aan en ’s middags verzamelen we op het plein voor
de bonte middag, een BBQ en de diploma-uitreiking. Dat duurt ongeveer tot 20.00 uur.
Donderdag 2 juli de laatste ochtend voor groep 8. We ruimen de laatste spulletjes op en dan
vliegen ze de deur uit….. op naar een nieuw avontuur. Om 09.30 uur worden Julia, Marte,
Féline, Dewi, Hannelore, Laura, Fayenne, Djovanny, Fardou, Linde, Hjalmar, Amerins en Ryan
uitgezwaaid door de leerlingen en leerkrachten van school. We wensen jullie alvast een hele
fijne vakantie, heel veel succes, plezier en geluk op het voortgezet onderwijs. Het vertrek van
de leerlingen van groep 8 betekent ook afscheid van de families Buze, Van Gellekom,
Nieuwland, Smit, Veldstra, Voskuilen, Jeninga en Wagenaar. Dank voor het vertrouwen en de
samenwerking al die jaren! Tot slot nemen we aan het eind van dit schooljaar ook afscheid van
juf Karin Broers van HVO. Juf Karin gaat op scholen dichter in de buurt bij haar woonplaats
HVO les geven. Juf Karin bedankt voor de afgelopen twee jaar en veel succes en plezier op de
nieuwe scholen. Jochem Huisman komt na de vakantie op donderdagmorgen HVO les
verzorgen in groep 7/8. Jochem, welkom en alvast veel plezier gewenst!
Tot slot nog een hele mooie mededeling…. Juf Maijke is in verwachting, namens ons allemaal
heel hartelijk gefeliciteerd!
Kennismaken:
Volgende week donderdag 2 juli gaan we om 10.30 uur tot 11.00 uur ‘kennismaken’ in de nieuwe
groepssamenstelling en voor sommige kinderen bij een andere juf.
Zomeractiviteiten 2020:
Mail met informatie volgt na versturen van deze nieuwsbrief.
Volgende nieuwsbrief:
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt in het
nieuwe schooljaar in de week voordat we weer gaan beginnen op donderdag 13 augustus
a.s.
Agenda:
Dinsdag 30 juni

Woensdag 1 juli

Spelletjes op het plein
09.00 – 10.00 uur voor groep 1 t/m 4
10.35 – 11.35 uur voor groep 5 t/m 7
Juf Karin en juf Fimke vieren hun verjaardag.
Eindfeest groep 8
16.00 – 20.00 Uur bonte middag, BBQ en diploma-uitreiking.
13.00 Uur MR vergadering online.
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Donderdag 2 juli

Vrijdag 3 juli
Donderdag 13 augustus
Maandag 17 augustus

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.
Nieuwsbrief 1
Start schooljaar 2020-2021

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
Allemaal alvast een hele fijne vakantie gewenst!!
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