NIEUWSBRIEF 8
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
19 november 2020

Sinterklaasfeest:
Ondanks alle Coronamaatregelen willen we er ook dit jaar weer een
mooi Sinterklaasfeest van maken. Woensdag 2 december gaan we dit
Coronaproof vieren. De kinderen verwachten wij deze dag net als
anders de gewone tijd op school. Hoe deze dag er precies uit komt te
zien is nog even een verrassing, maar zeker is dat Sinterklaas dit jaar
jammer genoeg zonder Piet op ’t Ambyld komt. Omdat Sinterklaas dit
jaar alleen komt, lijkt het ons leuk om zoveel mogelijk hulppietjes op
school te hebben. Dus kinderen, kom allemaal verkleed als Piet naar
school!
En… misschien wil je een mooie tekening voor Piet meenemen? Sint zal een bezoek brengen aan de
peuters en aan groep 1 t/m 4 en zal kort even bij groep 5 t/m 8 naar binnen gaan. Tijdens het
Sinterklaasfeest zullen foto’s worden gemaakt voor de website van school, zodat u toch een beetje
kunt meegenieten!
Net als de andere schooljaren vragen we de kinderen van de groepen 5 t/m 8 Sinterklaas en Pieten
een handje te helpen. Dit doen we door lootjes te trekken in deze groepen. De kinderen kopen een
cadeautje en maken een surprise en gedicht. Woensdag
2 december mogen de kinderen de surprises zelfstandig,
zonder hulp van u als ouder, naar school meenemen en
naar binnen brengen. Dit jaar doen we geen
surprisetentoonstelling, maar zullen we foto’s maken
van de gemaakte surprises die we vervolgens met u
zullen delen. De kinderen hoeven deze ochtend geen
fruit en drinken mee te nemen, ze worden op school
getrakteerd.
School in Sinterklaassfeer:
Hartelijk dank decoteam!
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.
Verbouw:
Vorig schooljaar gooide Corona roet in het eten wat betreft de verbouwplannen van ’t Ambyld.
Echter achter de schermen zijn we verder gegaan met het maken van plannen. Als bijlage bij
deze nieuwsbrief de plattegrond van de voorgestelde renovatie van onze school. Volgende
week woensdagmiddag krijgen we in shifts bezoek van aannemers voor de aanbesteding van
de renovatie.
Nieuws van de peuters:
De komende weken staan bij ons in het teken van het Sinterklaasfeest. De goedheiligman
bezoekt onze school dit jaar zonder Pieten, op woensdag 2 december. Rond half tien komt hij
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even bij ons in de klas kijken en meespelen. Zou hij de zak met kadootjes niet vergeten mee
te nemen? Deze worden dit jaar gesponsord door Mijn Buitenplaats Makelaardij en E.H.
Multiservice. Tige, tige tank beppe fan Lieke en heit en mem fan Bowe.
Komende week gaan we een stoomboot stempelen en die op onze blauwe vellen papier (vorige
week gerold) plakken. Het liedje dat we hier bij gaan zingen is:
tuffe tuffe toet, tuffe toet
de stoomboat, de stoomboat,
hoi Sinterklaas, hoi leave Piet
ik swaai jim ta, it is feest tra la.
Agenda:
23 nov:
25 nov:
2 dec:
2 dec:
9 dec:
16 dec:

overdrachtsgesprek Mats
voortgangsgesprek Lena
Sinterklaasviering (gewone breng en haaltijd)
overdrachtsgesprek Lieke
voortgangsgesprek Siem
voortgangsgesprek Rayen

21 dec t/m 1 jan:

Kerstvakantie

Gesprekjes ('s middags, telefonisch ca. 13.00 uur) kunnen in overleg op een andere dag of
tijd.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Na het Sint Maarten feest, beginnen we nu aan het thema “Sinterklaas”.
We leren:
 Verschillen horen (in geluiden, woorden en klanken.)
 Contour (schaduw)
 Kleuren
Met Arie de letterkanarie leren we de letters van m-aa-n en van Wim de woordspin leren we
elke dag een nieuw Sinterklaas woord. De Onderbouwd app staat ook ingesteld op thema
Sinterklaas en op www.onderbouwdonline.nl staan leuke en vooral leerzame activiteiten voor
thuis. We leren het liedje “Aai paard”, over het paard van Sinterklaas dat ziek is.
Bij de plaktafel hebben we een wortel gevouwen en bij het verfbord naar aanleiding van het
liedje “Zie de maan schijnt door de bomen” de bomen geverfd en de maan uitgeknipt, want
we oefenen om een rondje te knippen. Bij de taaltafel hebben de kinderen plaatjes uit een
speelgoedfolder geknipt die beginnen met de letter “m”. Wat een gezellige tijd!! We zijn aan
het oefenen met zelfredzaamheid: wie zelf zijn rits en knopen dicht kan doen en kan veter
strikken, die krijgt een diploma mee naar huis.
Nieuws uit groep 3 en 4:
In de klas hebben we een mooie Sinterklaashoek ingericht en die is enorm in trek. Ook volgen
we vrijwel dagelijks het Sinterklaasjournaal. Daarnaast zitten we ook nog in het verhaal van
Dolfje Weerwolfje en lezen we voor uit Otje. En toch vinden we ook nog tijd voor taal,
schrijven en rekenen! Groep 3 is nu aan het ‘stickerlezen’ en krijgt deze week het diploma van
kern 4 mee naar huis. Om het lezen goed te onderhouden, is het heel belangrijk dat er ook
thuis wordt gelezen. Probeer elke dag een kwartiertje met uw kind(eren) te lezen; het
bevordert zowel het leesniveau als het leesplezier! Ook in groep 4 is het belangrijk dat er thuis
wordt gelezen. Op school oefenen we met een ‘tekst van de week’ en deze kan natuurlijk thuis
nog eens worden voorgelezen. Groep 4 oefent ook voor een tafeldiploma en deze kunnen thuis
ook prima worden geoefend. De komende 2 weken staan de tafels van 2 en 10 centraal. Helpt
u mee om ze onder de knie te krijgen? Verder kijken we natuurlijk reikhalzend uit naar de
komst van Sint op school op woensdag 2 december. Op deze dag mogen de kinderen verkleed
als hulppiet op school komen. Ook mogen ze dan een gezelschapsspelletje van thuis
meenemen. We maken er een gezellige ochtend van!
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Nieuws uit groep 5 en 6:
We vliegen zo van Sint Maarten door naar het volgende feestje. De lampionnen zijn nog maar
net de klas uit en de Sint en Pieten komen we al overal tegen in de klas en de verhalen. Een
gezellig tijd maar ook spannend en dat is te merken... De lootjes zijn getrokken en iedereen is
met een lootje inclusief verlanglijstje naar huis gegaan. De bedoeling is dat we een cadeautje
kopen van (ongeveer) €3,00 en daarbij een surprise en gedicht maken. Het is fijn als ergens
op de buitenkant van de surprise te zien is voor wie hij is.
Op woensdag 2 december vieren we dan ons Sinterklaasfeest. Graag de surprise meegeven in
een tas/zak. Dan kan de gekregen surprise ook weer makkelijk mee naar huis worden
genomen. Veel plezier met knutselen en dichten! Alle leerlingen uit groep 5/6 hebben een
eigen koptelefoon, met hun naam erop, in hun vak gekregen. Deze kunnen ze gebruiken als
we op een Chromebook werken. Voorheen deelden we de koptelefoons maar soms verdween
er dan wel eens een eentje of was er 'opeens' eentje kapot. Nu ieder een eigen koptelefoon
heeft, kan dit niet meer gebeuren. Ieder past op zijn eigen en is hier zelf verantwoordelijk
voor! De komende weken gaan we door met het oefenen van de tafels. De tafel van 8 en 9
staan nog op het programma en daarna zullen alle tafels door elkaar worden getoetst. Voor de
leerlingen die een tafel nog niet voldoende hebben gescoord zijn er dan ook nog
inhaalmomenten. Blijven jullie thuis oefenen?
Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Loes van der Werff en ik woon in Echten vlakbij het Tjeukemeer. Ik ben getrouwd
en we hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Ook hebben we een hond, drie katten en
een aantal kippen en een haan. Sinds 2018 ben ik werkzaam als invalleerkracht bij stichting
Comprix en daarvoor heb ik tientallen jaren in Lemmer gewerkt als groepsleerkracht. Mijn
hobby’s zijn: oppassen op de kleinkinderen, werken in de moestuin en het verwerken van de
opbrengst, lezen, haken en reizen met de camper.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Afgelopen maandag hebben we lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest in de klas. Het is
moeilijk om niet te vertellen welk lootje je hebt, maar we proberen het nog geheim te houden
tot woensdag 2 december. De kinderen nemen op deze dag hun surprise mee waarin een
cadeautje van €3,- verstopt zit. Op de buitenkant van de surprise is een gedicht te vinden en
kunnen we duidelijk zien voor wie de surprise gemaakt is. Helaas houden we dit jaar geen
tentoonstelling op school, maar laten we u aan de hand van foto's zien welke mooie creaties
groep 7/8 gemaakt heeft.
We ontdekten afgelopen week of onze beenspieren sterk genoeg waren om onze klasgenoten
te dragen. Voor sommige groepjes was het nog best pittig en viel (soms letterlijk) het hele
plan in duigen. Uiteindelijk is het alle groepjes gelukt om een tafeltje te maken met 8 poten
(eh.. voeten). In de Grej of the day lessen hebben we feitjes geleerd over onder andere
Wilhelm Röntgen en het Aralmeer. Wist u bijvoorbeeld dat Wilhelm Röntgen de uitvinder is van
het röntgenapparaat en dat het Aralmeer vroeger zo groot was als 1,5 keer Nederland, maar
dat het meer nu deels is opgedroogd? De kinderen kunnen u hier vast meer over vertellen!

Nieuws van de OR:
Als bijlagen van deze nieuwsbrief bijgesloten de notulen van de algemene ouderavond van het
schooljaar 2019-2020 en de jaarverslagen van OR en MR. De kascommissie heeft het
financieel jaarverslag van dit schooljaar gecontroleerd. Dit zag er netjes uit. De kascommissie
wordt gekozen voor een periode van twee jaar. Elk jaar treedt één lid van de
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kascontrolecommissie af. De OR zoekt een nieuwe ouder die samen met het huidige
kascommissielid de kascontrole voor het lopende schooljaar gaat doen (juli 2021). Zittend OR
lid Sybren Hof neemt de taak over van penningmeester Boukje Feenstra.
Boukje Feenstra en Anita Stoelwinder zijn allebei aftredend en niet herkiesbaar. Boukje en
Anita, hartelijk bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! Peter van Ginneken is aftredend en
herkiesbaar. Als iedereen het er mee eens is, stelt de OR voor om Peter van Ginneken
(herkiesbaar), Ilse Oosterom en Monique Palsma als nieuwe OR leden voor te dragen.
Lijkt het u ook leuk om zitting te nemen in de OR, dan kunt u zich aanmelden tot 1 december
bij Yldau. Ook voor andere vragen of opmerkingen, neem contact op met Yldau (voorzitter van
de OR), haar contactgegevens zijn op school opvraagbaar.
Oudergeleding medezeggenschapsraad:
Wij hebben onze eerste MR-vergadering gehad en zijn enthousiast over de bijdrage die wij
kunnen leveren door mee te praten en mee te denken over wat er speelt op ’t Ambyld.
De oudergeleding is er namens alle ouders en alle kinderen om de belangen van onze kinderen
en ook de belangen van ons als ouders te behartigen. We willen jullie daarom vragen om ons
vooral te benaderen als er iets is, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat goed onderwijs
voor onze kinderen gewaarborgd blijft en dat onze kinderen plezier hebben op ’t Ambyld!
Nynke de Jong (moeder van Jelrik (gr. 5) en Myrte (gr. 2), nynke.de.jong1985@gmail.com),
en Margriet Helfferich (moeder van Djurre (gr. 4) en Rixt (gr. 2),
margriethelfferich@hotmail.com)
Kerstfeest:
Op school vieren we op donderdag 17 december kerst. Hoe het kerstfeest er precies uit gaat zien, is
op dit moment nog niet bekend. Wel willen we alvast iedereen vragen glazen potjes voor ons te
bewaren; hiervan gaan we mooie kerstlichtjes maken. We hebben er heel veel nodig, dus we hopen
dat iedereen flink mee spaart!
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 december a.s.
Agenda:
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november
Woensdag 2 december
Donderdag 3 december
Maandag 7 december t/m
Vrijdag 18 december
Woensdag 9 december
Donderdag 17 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Zondag 3 januari
Dinsdag 5 januari
Woensdag 6 januari
Donderdag 7 januari
Maandag 11 januari
Woensdag 13 januari
Vrijdag 15 januari
Maandag 25 januari
Dinsdag 26 januari
Woensdag 27 januari
Maandag 29 januari

Juf Hillie jarig.
Juf Maijke met zwangerschapsverlof.
Sinterklaasviering.
Geen Comprix College
Kerstschaaktoernooi voor groep 5 t/m 8.
08.30 Uur directeurenoverleg.
Geen Comprix College
Kerstviering.
Kerstvakantie.
Juf Femke jarig.
Jeugdverpleegkundige voor kinderen geboren in 2014 of 2015.
Joke jarig.
Jeugdverpleegkundige voor kinderen geboren in 2014 of 2015.
Start toetsweek t/m vrijdag 22 januari
08.30 Uur directeurenoverleg.
Leerlingenraad 3.
16.15 Uur MR vergadering.
19.30 Uur OR vergadering.
08.30 Uur onderwijsevaluatie (alle leerlingen zijn vrij).
Rapport mee groep 3 t/m 8.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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