NIEUWSBRIEF 3
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
3 september 2020

Nieuws van de peuters:
De komende weken gaan we aan de slag met het thema: “Wolkom”. We zijn al druk aan het
oefenen met de namen en de dagen van de week. Deze week gaan we kijken wat Puk in zijn
rugtas heeft meegenomen en we gaan een papieren rugtas verven. Verder gaan we de
speelhoeken bespreken. Waar kun je mee spelen in de poppenhoek en in de bouwhoek etc. We
gaan tijdens het zingen van een liedje langs de hoeken en benoemen alles wat daar is. Het
liedje gaat als volgt:
Ga je mee tsjoeke tsjoek, op bezoek tsjoeke tsjoek,
stappen stappen, tsjoek tsjoek tsjoek, kijk de poppen ( puzzel, blokken, boeken) hoek.
Verzoek: graag namen op de tas, bakjes en in jassen.
Agenda peuters:
17 aug:
23 sept:
2 okt:
7 okt:
8 okt:
10 t/m 18 okt:
28 okt:

start nieuw schooljaar
2,8 gesprekje Ate
tussengesprekje Djurre
juf Grytsje viert verjaardag
2,8 gesprekje Bowe
Herfstvakantie
overdracht gesprek Chris

Gesprekjes (bij goed weer buiten en anders telefonisch) kunnen in overleg op een andere dag
of tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Deze week sluiten we het thema ‘zomer’ af. Juf Marjorie van de bibliotheek is woensdag 2
september bij ons geweest om de ‘boekenkring’ te introduceren. We hebben heel veel
geoefend met het synchroon tellen (tellen en aanwijzen tegelijk) en de cijfersymbolen.
Volgende week starten we met het thema ‘dieren’.
We oefenen;
1.
Mondelinge taalvaardigheid ( een verbaal gegeven opdracht uitvoeren, een opdracht
geven en vragen stellen)
2.
Bouwen (ruimtelijk bouwen, voorbeeldkaarten nabouwen, bouwen vanuit meerdere
aanzichten)
3.
Oppervlakte (oppervlakte en omtrek leren kennen en begrijpen)
Letterkennis; we leren de letters van aa-p. Juf Mirthe viert vrijdag 25 september haar
verjaardag in groep 1-2.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Alle ouders van groep 3 en 4 hebben vanochtend via de mail belangrijke informatie over de
allergieën van Ymte ontvangen, graag goed doorlezen! In groep 3 hangen de letters i, k, s, p
en aa inmiddels op ons letterbord en we kunnen er al heel wat woorden mee maken en ook
lezen. Inmiddels hebben de kinderen ook kennis gemaakt met het computerprogramma Zoem
dat bij het lezen hoort; ze vinden het fantastisch. Binnenkort ontvangen alle ouders van groep
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3 een mail met daarin uitleg hoe dit oefenprogramma ook thuis geactiveerd kan worden.
Natuurlijk is het niet verplicht om hier gebruik van te maken, maar de mogelijkheid is er en
het is helemaal gratis. Probeer het maar eens en lukt het niet, neem dan even contact op met
school.
Groep 4 is natuurlijk ook flink aan het lezen. Elke week hebben we een ‘tekst van de week’ en
deze gaat elke donderdag mee naar huis. Het zou mooi zijn als deze tekst thuis dan ook nog
eens gelezen en besproken wordt.
Juf Marjorie van de bibliotheek is deze week bij ons in de klas geweest en heeft een
boekenkring met ons gedaan. Dit was erg leuk en leerzaam!
Elke dinsdag gymt groep 3/4 in de gymzaal van het dorpshuis. Denkt u er even om dat elke
dinsdag de gymtas mee naar school gaat? Zorgt u ook voor (passende!) gymschoenen in de
tas?
 Met ingang van maandag 7 september gaan ook de leerlingen van groep 3 zelfstandig
naar binnen bij de eerste bel om 08.25 uur.
Nieuws uit groep 5 en 6:
In groep 5 en 6 gaan alle leerlingen een spreekbeurt houden op een vrijdagmiddag. Als het
goed is gegaan heeft iedereen een briefje met de datum erop, vorige week, in hun
broodtrommeltje gestopt. Vrijdag 4 september willen wij graag het onderwerp waar de
spreekbeurt overgaat ontvangen.
Binnenkort gaan we ook weer de tafels toetsen bij alle leerlingen. Vervolgens gaan we
wekelijks de toetsen die nog niet voldoende beheerst worden, weer toetsen.
Wij gaan iedere dinsdag en donderdag naar de gymzaal. Zorg dat je op die dagen
gemakkelijke kleding en schoenen aantrekt. En vergeet niet je gymkleding en gymschoenen
meenemen!! Woensdag 9 september start de IMV les op school voor groep 5 en 6. Alle
leerlingen krijgen een keyboard mee, om thuis te oefenen. Iedere woensdag wel je instrument
weer meenemen naar school. Juf Karin komt vrijdag 4 september werken en juf Fimke werkt
dan dinsdag 8 september, zij hebben even van dag geruild.
Nieuws uit groep 7 en 8:
De eerste weken na de zomervakantie zitten alweer boordevol activiteiten. Zo is Laura Janssen
bij ons komen stagelopen, zij heeft een voorstelstukje voor jullie geschreven. Ook is juf
Marjorie van de bibliotheek bij ons in de klas op visite geweest om de boekenkring te
introduceren. De boekenkring is een plek waar de kinderen in de klas op een leuke manier met
elkaar praten over boeken, kennis maken met verschillende boeken, naar elkaar luisteren
tijdens een voorleesverhaal, een vers of een rijm voordragen en noem maar op… Zeer divers
dus! Wij gaan volgende week starten met de nieuwe leesmethode: Atlantis. Atlantis is een
methode voor voortgezet lezen. Dat is technisch en begrijpend lezen ineen. Atlantis is verdeeld
in verschillende thema’s. We beginnen volgende week met het thema: Sporen uit het
verleden; verdwenen beschavingen. Daarnaast gaat de nieuwe leerlingenraad ook
van start! Bij ons in de klas zijn Alwin, Freek, Frederique en Kirsten gekozen om dit
jaar plaats te nemen. Veel succes!
Mijn naam is Laura Janssen, ik ben 21 jaar oud en ik woon in Gorredijk. Ik studeer
in Groningen en ik zit in het tweede jaar van de Pabo. Het aankomende halfjaar ga
ik stagelopen op ’t Ambyld, zowel in de boven- als onderbouw. Op dit moment loop
ik stage in groep 7/8 wat mij erg goed bevalt. Ik hoop deze aankomende periode
veel te leren en kijk ook erg uit naar mijn stage in de onderbouw.
Hoofdluiscontrole:
Nu er geen ouders in de school mogen, kan er ook geen hoofdluiscontrole plaatsvinden. Wij
vragen u uw kind(eren) af en toe zelf te controleren. Mocht u hoofdluis constateren dan graag
even een berichtje naar: info@ambyld.nl
Textiel labels:
Omrin is helaas gestopt met het inzamelen van textiel. Voor Omrin is het laten drukken van
papieren labels een vrij hoge kostenpost en er wordt ook weinig textiel opgehaald. Het
ingezamelde textiel is tegenwoordig van slechte kwaliteit. Omrin heeft besloten de huis-aanO.b.s. 't Ambyld,
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huis inzameling alleen nog via de app te doen en dan nog 2x per jaar.
Van de gemeente Opsterland krijgen we een uitnodiging voor het bespreken van een andere
invulling van mogelijke werkzaamheden en gewenste opbrengsten voor scholen.
Rookvrij schoolplein:
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort
een rookvrije school bij. Met ingang van 1 augustus hebben we op
school roken in de ban gedaan en is ons schoolplein rookvrij voor
kinderen, personeel, ouders, bezoekers, leveranciers, zonder
uitzonderingen. Onder het rookverbod valt ook het gebruik van esigaretten.
Ouderhulplijst en uitnodiging startgesprek:
Denkt u nog even om het inleveren van de ouderhulplijsten en opgave voor de
startgesprekken van maandag 21 t/m donderdag 24 september?
Wisselen MSM kast:
Woensdag 16 september wordt de O kast omgeruild. Graag de geleende boeken van deze kast
uiterlijk maandag 14 september op school in te leveren.
Bijlage:
 Nieuwsbrief bibliotheek.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 september a.s.
Agenda:
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september
Woensdag 16 september
Vrijdag 18 september
Maandag 21 t/m donderdag 24 september
Woensdag 23 september
Donderdag 24 september
Vrijdag 25 september
Woensdag 30 september
Zondag 4 oktober
Dinsdag 6 oktober
Vrijdag 9 oktober
Maandag 12 t/m vrijdag
16 oktober
Woensdag 21 oktober
Woensdag 28 oktober
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Maandag 9 november
Woensdag 11 november
Donderdag 18 november
Woensdag 25 november

Start Comprix College.
Kinderboekenschrijfster Lida Dijkstra in groep 3/4 en groep 7/8.
Geleende boeken MSM kast O inleveren.
Meester Roelf jarig.
08.30 Uur directeurenoverleg.
13.00 Uur leerlingenraad 1.
Startgesprekken
Start Kinderpostzegels.
Juf Mirthe jarig.
Juf Mirthe viert haar verjaardag in groep 1/2.
Start Kinderboekenweek met als thema: ”En toen”
Dierendag.
19.30 Uur OR-vergadering.
Einde Kinderboekenweek.
Herfstvakantie.
08.30 Uur directeurenoverleg.
13.00 – 20.00 Uur Kanjertraining gehele team.
13.00 Uur MR vergadering.
Juf Karin jarig.
Ontruimingsoefening 1.
Start schoolfruit.
Sint Maarten
08.30 Uur directeurenoverleg.
Juf Hillie jarig.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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