NIEUWSBRIEF 6
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
22 oktober 2020

Kinderboekenweek:
Vrijdag voor de herfstvakantie sloten we de Kinderboekenweek af met de finale van de
voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8 en de tekenwedstrijd van groep 1 t/m 4. De jury, bestaande
uit meester Willem, juf Tineke en juf Grietje had een moeilijke taak. Uiteindelijk werd de tekening
van Lieuwe van der Veldt uit groep 3 als mooiste gekozen en werd Ingwer Michels uit groep 6
gekozen als voorleeskampioen van ’t Ambyld. Van harte gefeliciteerd!! Kijk ook op www.ambyld.nl
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Nieuws van de peuters:
De komende tijd zal het donkerder, kouder en regenachtiger worden en daarom gaan we vanaf
nu, na het opvangen van de peuters bij het hek, meteen naar binnen. Het zou fijn zijn als
iedereen er om 8.15 uur is zodat wij voor de kleuters naar binnen kunnen. Als het weer het
toelaat gaan we later op de ochtend buitenspelen en anders gaan we gebruik maken van het
speellokaal. Hier dragen we gymschoentjes die wij op school in tasjes bewaren. Voor de
peuters die ze nog niet hebben meegenomen: liefst zonder veters en voorzien van naam. Het
mogen ook schone zomersportschoentjes zijn. Verder gaan we nog even door met
herfstactiviteiten: vertellen het verhaal van kabouter Bim, kleuren blaadjes, maken een berg
voor een kabouter en een dwerg en gaan we beginnen met het oefenen van liedjes voor Sint
Maarten. Eentje daarvan gaat als volgt:
Sinte Maarten mik mak,
ik loop hier met mijn huisjesslak,
ik heb hem helemaal zelf gemaakt,
dat is wel wat lekkers waard.
Agenda peuters:
26 okt:
28 okt:
4 nov:
11 nov:
18 nov:
23 nov:
25 nov:
2 dec:
2 dec:
9 dec:
16 dec:
21dec t/m 1 jan:

overdrachtsgesprek Lukas
overdrachtsgesprek Chris
voortgangsgesprek Dylian
Sint Maarten /BHV training juffen
voortgangsgesprek Jimte
overdrachtsgesprek Mats
voortgangsgesprek Lena
Sinterklaasviering
overdrachtsgesprek Lieke
overdrachtsgesprek Siem
voortgangsgesprek Rayen
Kerstvakantie

Gesprekjes ('s middags, telefonisch ca. 13.00 uur) kunnen in overleg op een andere dag of
tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Deze week sluiten we het thema ‘ridders’ af. Volgende week beginnen we met thema “herfst”.
Van Wim de woordspin leren we elke dag een nieuwe woord dat past bij “herfst”. Van Arie de
letterkanarie leren we de letters van t-a-k. We oefenen de doelen:
 Verhaalbegrip: leren een voorgelezen verhaal te begrijpen, volgorde aanbrengen in een
verhaal, een verhaal uitspelen, zelf een einde aan een verhaal bedenken.
 Ruimtelijke begrippen: basisbegrippen als ernaast, erop, eronder, ervoor, erachter.
Ruimtelijke begrippen vanaf het platte vlak. Leren wat links en rechts is.
 Seriëren: op basis van 1, 2 of 3 kenmerken.
De Onderbouwd app staat ook ingesteld op het thema “herfst”, leuk voor thuis!
We beginnen ook alvast met het maken van een lampion, de kinderen vertellen er vast over
thuis! Nog even ter herinnering; elke maandag mogen de kinderen boeken lenen uit de
Optearkast van de bibliotheek. Een aanrader! De kinderen nemen op maandag een tas met
naam mee en hangen deze aan hun stoel, zodat wij weten dat ze boeken willen lenen. Per keer
mogen ze 2 boeken meenemen. Boeken die weer ingeleverd worden, moeten in het blauwe
krat in de hal.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Helaas begonnen we na de herfstvakantie zonder juf Hillie; vanwege rugklachten kon ze niet
aan het werk. We hopen dat ze snel weer beter is en weer voor de klas kan staan. In de
herfstvakantie hebben de kinderen van groep 4 een kaart van een klasgenoot ontvangen. We
hebben namelijk in de taallessen geoefend met ‘persoonlijke gegevens’, waaronder het adres.
Groep 4 is ook begonnen met het oefenen van de tafel van 2; zou mooi zijn als dit ook thuis
nog wordt geoefend. Groep 4 mocht deze week samen met groep 5 en 6 meedoen met een
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muziekles met blaasinstrumenten. Ze vonden het prachtig om te doen! Groep 3 gaat
voortvarend verder met het lezen en elke week lezen we een nieuwe ‘tekst van de week’. Als
deze mee naar huis gaat, kunnen de kinderen deze ook thuis nog even voorlezen. Met het
rekenen oefenen we het tellen met sprongen van 2 en zijn we ook al met plus- en minsommen
bezig op het rekenrek. We hebben deze week een boswandeling gemaakt en herfstbladeren
gezocht. Tijdens het knutselen hebben we deze bladeren met verf ingesmeerd en afgedrukt op
een canvas. Volgende week beginnen we met het maken van een lampion.
Even voorstellen:.
Ik ben Kayleigh, ik ben 16 jaar en kom uit Terwispel. Ik studeer Onderwijsassistent op het
Friesland College in Heereveen en zit in mijn eerste jaar. Vanaf woensdag 4 november kom ik
dit schooljaar stage lopen in groep 3/4 en ik heb hier heel erg veel zin in!
Groeten van Kayleigh
Nieuws uit groep 5 en 6:
Wat een heerlijke vakantie hebben we gehad. Er kwamen
allerlei leuke en enthousiaste verhalen in de klas
voorbij! Toch moeten we op school ook weer hard aan de
slag. De tafels staan wekelijks op het programma om
afgetoetst te worden. De eerste keer is inmiddels geweest
en er zijn al veel stickers verdiend. Komende vrijdag wordt
de tafel van 3 afgenomen, blijven jullie oefenen? Helaas
moeten we door de vernieuwde Corona regels onze laatste
IMV lessen overslaan. Zo jammer, want hierdoor kunnen we
ook geen optreden geven. Daarom blijven de keyboards nu
ook op school. Om toch een beeld te geven van wat we
geleerd hebben, hebben wat filmpjes gemaakt tijdens de laatste les. Deze staan op de website.
Kijk, luister en geniet! De 'muziekmeesters' Arvan en Robert Jan geven ook muzieklessen in
Gorredijk, bij de muziekbende. Voor wie geïnteresseerd is, kijk eens op
www.demuziekbende.nl of in bijgevoegde flyers. In de klas hebben we extra opdrachten die
elke week gemaakt moeten worden, leerlingen plannen zelf in wanneer ze dit doen, maar op
vrijdag moet het af zijn. Dit doen we om te oefenen met 'verhaaltjessommen' en plannen. We
zien en horen dat een aantal leerlingen de sommen van www.redactiesommen.nl ook thuis
maken. Dat is prima, ook als hier iemand bij helpt. Mochten de kinderen hier hulp bij vragen,
dan is elke keer de vraag 'Wat moet je doen, wat is de som? Plus, min, keer of delen?' Op deze
manier leren de kinderen om de som uit de context te halen, erg belangrijk voor de toetsen.
Natuurlijk hoeft het niet thuis, er is tijd genoeg om dit op school te doen.
Als laatste nog een berichtje van juf Fimke:
Iedereen ontzettend bedankt voor het sturen van een kaartje uit Terwispel. Op afstand houd ik
de activiteiten op 't Ambyld goed bij via de website, de foto's van jullie zijn prachtig. Collega's
appen of bellen regelmatig, dus dat voelt erg fijn.
Ik heb nu op de helft van de eerste serie Chemokuren, of zoals Simme uit groep 5 zegt: juf
krijgt toverdrankjes. Nou Simme ik heb er 2 gehad en ik moet er dus nog 2. De eerste week
na "het toverdrankje" is niet mijn beste week, maar daarna gaat het iedere dag beter met mij.
Verder zoek ik de drukte niet op en vermaak mij prima thuis. Als ik me goed voel, ga ik er toch
even uit, ook al is het maar naar de glasbak bij de vijver. Voor iedereen is het een lastige
periode met de verscherpte maatregelen, maar laten we ons er nu maar aan houden. Blijf
gezond met z'n allen.
Fimke
Nieuws uit groep 7 en 8:
Wat hebben we een mooie Kinderboekenweek beleefd met z’n allen! De kinderen hebben
prachtig voorgelezen en hard hun best gedaan bij de lessen in de klas! Daarna hebben we een
heerlijke week herfstvakantie gehad en zijn we nu alweer hard aan het werk op school. Juf
Liselotte is gestart en heeft het prima naar haar zin in groep 7 en 8, het was voor iedereen wel
even wennen, maar natuurlijk hoort dat erbij. Ook neemt juf Laura volgende week afscheid
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van ons en zal daarna verder gaan met haar stage in groep 3 en 4. We wensen haar daar veel
succes! We beginnen vandaag met het maken van onze lampionnen, de kinderen vertellen
daar vast over thuis.
Ook dit schooljaar kiezen we als eindtoets voor groep 8 voor ROUTE 8. Dinsdag 10 november
a.s. doen we mee aan het normeringsonderzoek, tevens een mooie manier om kennis te
maken en vertrouwd te raken met digitaal toetsen en de vraagstelling van deze toets. De
definitieve datum van de Eindtoets ROUTE 8 is nog niet bekend. Vanaf dinsdag 1 december
kunnen we ons als school aanmelden. De afname van de eindtoets is wettelijk vastgesteld en
zal ook in schooljaar 2020-2021 zijn van 15 april tot en met 15 mei.
Oproep MR:
In nieuwsbrief nr. 20 van vorig schooljaar deed de MR een oproep voor twee nieuwe ouders in
de oudergeleding van de MR. Inmiddels hebben Nynke de Jong en Margriet Helfferich zich
verkiesbaar gesteld. Lijkt het u ook leuk op een positieve manier een bijdrage leveren aan het
uitvoeren van het schoolbeleid, neem dan contact op met school of neem een kijkje op
www.ambyld.nl. Onder het tabje Ouders vind je meer informatie over de MR.
 De aanmeldtermijn voor het verkiesbaar stellen sluit vandaag donderdag 22 oktober.
Humanitas Sinterklaasactie:
Ook dit jaar organiseert Humanitas afdeling Smallingerland/Opsterland de Sinterklaasactie.
Als bijlage de folder met informatie en tevens het aanmeldformulier.
#Zetjelichtaan:
Zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in, fietsen we meer in het donker en is het
belangrijk om onze fietsverlichting op orde te hebben. Wist je dat de kans op een aanrijding
met 20% afneemt wanneer je goede fietsverlichting hebt?
Spaaractie leesboeken:
De spaaractie leesboeken heeft een bedrag opgeleverd van bijna EURO 80! Dank u wel!
Bijlagen:
 Nieuwsbrief bibliotheek oktober 2020
 De muziekbende
 Humanitas Sinterklaasactie
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 november a.s.
Agenda:
Donderdag 22 oktober
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Dinsdag 10 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 13 november
Woensdag 18 november
Woensdag 25 november
Woensdag 2 december
Woensdag 9 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Zondag 3 januari

Sluiting aanmeldtermijn MR lid.
13.00 Uur MR vergadering.
Juf Karin jarig.
Ontruimingsoefening 1.
Normeringsonderzoek ROUTE 8 voor groep 8.
Start schoolfruit.
Sint Maarten
Leerlingenraad 2.
08.30 Uur directeurenoverleg.
Juf Hillie jarig.
Sinterklaasviering.
08.30 Uur directeurenoverleg.
Kerstvakantie.
Juf Femke jarig.
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