NIEUWSBRIEF 7
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
5 november 2020

Donkere dagen:
Met de klok een uurtje terug in verband met de wintertijd, gaan we de donkere dagen weer in. Vaak
een gezellige tijd met feestelijkheden als Sinterklaas en Kerst. Ondanks het feit dat het door Corona
anders zal zijn, hopen we er toch een zo’n mooi mogelijke tijd van te maken. Wij stimuleren het
lopen met lampionnen in deze tijd niet, toch hebben alle kinderen wel een lampion gemaakt. Wij
kunnen ons goed voorstellen dat de kinderen toch graag even een Sint Maartenliedje gaan zingen
voor familie of andere goede bekenden. Voor veel mensen zijn deze kleinigheidjes vaak een
lichtpuntje om naar uit te kijken. Bij Sint Maarten hoort ook snoep. Us Doarpshûs is door Corona
met veel snoep blijven zitten. De vraag was of school dit in het kader van Sint Maarten wou
verdelen onder de kinderen. Ook als gezonde school vinden we dit, juist in deze tijd, een mooi
gebaar. Volgende week krijgen alle kinderen een zakje snoep mee naar huis.

Onder bepaalde voorwaarden is Sint of Piet welkom op
school. Ook dit feest proberen we zo Corona proof mogelijk
te organiseren (ook om de kwetsbare leeftijd van Sint zelf).
Juf Fimke heeft vorige week donderdag haar derde
behandeling gehad. Zoals het er nu uitziet, verwachten we
juf Marije (vervangster van juf Fimke) nog niet op school in
verband met een infectie aan de darm. Betekent dat we
voor de time being op zoek gaan naar een andere invalster.
Dat zal in deze bizarre tijd geen gemakkelijke klus zijn. Blij zijn we dat juf Leentje ons tijdelijk uit
de ‘brand’ helpt. Voor juf Maijke is het aftellen begonnen. Donderdag 26 november gaat haar
zwangerschapsverlof in.
Schoolfruit. We vragen u als ouders alleen luchtdichte/verpakte traktaties mee naar school te
geven. Dat zou haaks staan op het zelf uitdelen van geschilde mango’s. Dat is geen goed voorbeeld.
Daarom hebben we ervoor gekozen het schoolfruit een jaartje over te slaan.
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Helaas moeten we ook mededelen dat het Opsterlands Kampioenschap Tikkertje en de Kidsrun
van de Oliebollenloop) dit jaar niet doorgaan, de reden laat zich raden.
Wél staat in de kerstvakantie een coronaproof-evenement De Coole Gymles 2.0 gepland.
MR:
De oproep voor zitting in de MR heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd. Dat betekent dat Nynke
de Jong en Margriet Helfferich zitting nemen in de MR. Nynke en Margriet van harte welkom!
Gisteren (woensdag 4 november) hebben we ons eerste MR overleg gehad. Daarin kwam in verband
met Corona onder andere ter sprake: ventilatie in school. Comprixbreed zijn daar afspraken over
gemaakt.
Nieuws van de peuters:
Even voorstellen:
Ik ben Mieke van Houten en kom sinds kort op de vrijdagochtend bij jullie in 't Krielhûske als
tweede leidster op de groep. Ik woon met mijn twee kinderen in Sneek en werk sinds 2018 bij
kinderopvang Esther. In Wijnjewoude werk ik drie middagen op de BSO en verder werk ik als
invalkracht op verschillende peuterlocaties en bij de dagopvang Buitenleven. In mijn vrije tijd
ben ik graag in de tuin bezig, met de hond aan het wandelen of een mooi boek aan het lezen.
Hebben jullie Hompeltje en Pompeltje al gespot op de duimen van jullie peuters? We oefenen
iedere dag met het opzegversje. Vorige week hebben we allemaal een hele hoge berg gemaakt
met lijm en zand en komende week gaan we er een kabouter en een dwerg bij plakken. Het
gedichtje hebben we er ook bij geplakt zodat jullie het thuis ook kunnen opzeggen. Verder
oefenen we de liedjes voor Sint Maarten en gaan de lampionnetjes volgende week mee naar
huis. Alvast veel lichtjes plezier!
Agenda:
11 nov:
18 nov:
23 nov:
25 nov:
2 dec:
2 dec:
9 dec:
16 dec:
21 dec t/m 1 jan:

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:
De kinderen hebben allemaal hard gewerkt met als resultaat een prachtige pompoen lampion.
Deze week stond het doel “begrippen” centraal. We hebben dit op allerlei manieren geoefend.
Allen links / rechts is nog wel heel lastig.
Volgende week gaan we seriëren; van groot naar klein, van dik naar dun etc. We hebben leuke
liedjes geleerd over spinnen, misschien hebben de kinderen ze thuis al eens laten horen?
Ook zijn we druk aan het oefenen voor de Sint Maarten liedjes. Afgelopen maandag, toen het
zo hard waaide, hebben we van een plastic tas en een touwtje zelf een ‘vlieger’ gemaakt. De
kinderen vonden het prachtig. In de klas zijn we vorige week ook begonnen met de
Onderbouwd app op de tablet. Dit is een groot succes en erg leerzaam.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Deze week is Kayleigh als stagiaire begonnen bij ons in de groep; ze komt elke woensdag en
donderdag en blijft het hele schooljaar. Kayleigh doet de opleiding onderwijsassistent. Vanaf
volgende week komt ook Laura bij ons stagelopen en wel op maandag en dinsdag. Zij doet de
PABO-opleiding en blijft tot eind januari bij ons in de groep. We wensen hen allebei veel plezier
in onze groep.
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Op dit moment leest juf voor uit een boek van Paul van Loon over Dolfje Weerwolfje; de
kinderen genieten hier enorm van. Dinsdag 10 november mag onze Dolfje-Weerwolfje-lampion
mee naar huis. Neem op deze dag dus even een extra tas mee!
Het valt op dat er nog veel kinderen hun gymtas vergeten en/of geen gymschoenen mee
hebben op de gymdagen. Wilt u er voor zorgen dat elke dinsdag en elke donderdag de gymtas
voorzien van sportschoenen meegaat naar school?
Nieuws uit groep 5 en 6:
Zoals jullie gehoord hebben, zijn er een aantal veranderingen in groep 5/6. Juf Marije is helaas
ziek thuis door een darminfectie. Vanaf hier veel beterschap! Deze week hebben we een
stagiair morgen verwelkomen in de klas. Meester Jesper komt op woensdag en donderdag bij
ons stage lopen. Hij stelt zichzelf hieronder zelf even voor. Veel succes en plezier meester
Jesper! Het duurt niet zo lang meer tot Sint Maarten. We hebben druk gewerkt aan onze
lampionnen en ze zijn allemaal (bijna) klaar. Dinsdag 10 november gaan ze mee naar huis.
Willen jullie de kinderen een (plastic) tas meegeven? Dan kunnen ze veilig worden
meegenomen. Maandag 16 november staat er een aardrijkskunde toets gepland. De boekjes
waarin de oefenstof staat, gaan op maandag 9 november mee naar huis.
Deze zelfde maandag (16 november) gaan we ook lootjes trekken voor
Sinterklaas. Op de volgende nieuwsbrief volgt daar meer informatie over!
Denken jullie nog aan de tafel van 4 die getoetst wordt vrijdag?
De komende 2 weken staan dan de tafel van 6 en 7 gepland.
Even voorstellen:
Hallo iedereen,
Omdat ik stage op ’t Ambyld ga lopen zal ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben
Jesper de Jong, ik woon hier in Terwispel en kom de rest van het schooljaar stage
lopen in groep 5 en 6 op woensdag en donderdag. In september ben ik 16
geworden en mijn hobby’s zijn voetbal, doe dit bij het “dreamteam” de JO 17 van
WTTC en ben graag aan het gamen, wat standaard op vrijdagavond is samen met
mijn vrienden bij ons in de garage. Mijn lievelingsvakantie is de voorjaarsvakantie, dan kun je
mij altijd op de piste in Oostenrijk vinden. Sinds april werk ik bij de Jumbo, waar ik
verantwoordelijk ben voor de versafdeling. En dit schooljaar ben ik gestart met mijn Mboopleiding voor Onderwijsassistent. Ik heb er enorm zin in om stage te lopen op ’t Ambyld en
denk dat we met zijn allen een leuke tijd gaan hebben. Tot ziens op school!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Vorige week woensdag had juf Laura haar laatste stagedag in groep 7/8. Ze heeft veel leuke
en leerzame lessen mogen geven, waarvan de dramalessen favoriet waren! Gelukkig blijven
we haar zien, want binnenkort begint juf Laura in groep 3/4.
Het hoofdstuk van aardrijkskunde en geschiedenis is alweer afgelopen. De boekjes zijn weer
mee naar huis en dat houdt in dat er weer twee toetsen aankomen die de kinderen thuis
kunnen leren. De geschiedenis toets over het Romeinse Rijk is op maandag 16 november. De
aardrijkskunde toets met als thema: Nederland is overal, is op vrijdag 20 november.
De lampionnen zijn allemaal af! De kinderen mochten zelf bedenken wat ze gingen maken. Er
zijn veel leuke creaties ontstaan! Inmiddels zijn we ook gestart met een nieuw knutselwerkje.
We maken een herfstboom in warme en koude kleuren. Dat blijkt soms nog lastiger te zijn dan
het lijkt.
Vergeten jullie niet om door te geven welke doe-middagen de kinderen van groep 8 willen
bezoeken? Dan kunnen we daar rekening mee houden op de betreffende dagen.
Nog even ter herinnering:

Ook dit schooljaar kiezen we als eindtoets voor groep 8 voor ROUTE 8. Volgende week 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.
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Batterijen, cartridges en mobiele telefoons:
Het inzamelen van lege cartridges, batterijen en mobiele telefoons is goed voor het milieu.
Deze materialen worden gratis opgehaald en vervolgens wordt ervoor gezorgd dat ze worden
hergebruikt. School krijgt punten (geld) voor de ingeleverde materialen. Geld dat aan de
leerlingen van school en aan goede doelen kan worden besteed. Spaart u mee?

Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 november a.s.
Agenda:
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Dinsdag 10 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 13 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november
Woensdag 2 december
Donderdag 3 december
Woensdag 9 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Zondag 3 januari

Juf Karin jarig.
Ontruimingsoefening 1.
Normeringsonderzoek ROUTE 8 voor groep 8.
Sint Maarten.
Leerlingenraad 2.
19.30 Uur OR vergadering.
08.30 Uur directeurenoverleg.
Juf Hillie jarig.
Juf Maijke met zwangerschapsverlof.
Sinterklaasviering.
Geen Comprix College
08.30 Uur directeurenoverleg.
Kerstvakantie.
Juf Femke jarig.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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