NIEUWSBRIEF 9
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
3 december 2020

Sinterklaasfeest:
De vraag die ons deze dagen allemaal bezig hield: "Kan Sinterklaas wel op school komen?"
Gelukkig, met de nodige aanpassingen (dank daarvoor, leden van de OR) lukte het om Sinterklaas,
dit jaar zonder Piet, in levende lijve op school te ontvangen. Na ontvangst in ons glazen huis en na
een negatieve sneltest bleek Sinterklaas gelukkig klachten- en Coronavrij. Sinterklaas kon daardoor
op bezoek bij de peuters en groep 1 t/m 8. En wat waren er veel hulppietjes! We kunnen
terugkijken op een prachtig feest! Hopelijk volgend jaar ook weer met Piet erbij! Kijk voor een
impressie ook op www.ambyld.nl.
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Kinderpostzegels:
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2020 is….. 7,6 miljoen. De leerlingen van groep 7/8
hebben het fantastische bedrag opgehaald van € 1.717,00!! Daarvoor hartelijk dank jongens en
meisjes van groep 7/8 en u natuurlijk als besteller. Eveneens vermeldenswaardig is dat we dit
schooljaar voor de 28ste keer meededen.
Nieuws van de peuters:
Gisteren was het dan zover, Sinterklaas kwam bij ons op bezoek. Hij heeft gezellig met
ons gespeeld bij de kleitafel en in de poppenhoek. Hij heeft onze werkjes bewonderd en
we hebben samen liedjes gezongen en een rijmversje gedaan.
1,2,3 wiede wiede wie, 4,5,6 wiede wiede wes,
1,2,3 wiede wiede wie, 4,5,6 wiede wiede wes
wiede wiede waas (wiet, woot, wo, etc.) waar is Sinterklaas (Piet, de stoomboot, het
kado, etc) Wiede wiede woe, kiekeboe!
Gelukkig was Sint de kadootjes niet vergeten en gingen we allemaal met een leuke houten
blokpuzzel naar huis. Volgende week gaan we onze klas omtoveren in kerstsfeer en beginnen
we met het maken van een lichtpotje.
Agenda peuters:
9 dec:
16 dec:
21 dec t/m 1 jan:

voortgangsgesprek 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:
Een prachtig Sinterklaasfeest hebben we gevierd! Allemaal blije koppies.
Vorige week woensdag bezoek van Pietje Precies gehad. Die had de hele school netjes
gemaakt en overal krullen opgeplakt. Alle kinderen kregen een mooie “vaktraktatie” en voor
de kleuters lag er ook een Pietendiploma klaar. Welverdiend na een aantal keren Pietengym!
Deze week ronden we thema Sinterklaas af om volgende week met Kerst te beginnen.
We oefenen:
 Executieve functies; leren werken met een taak (voorbereiden, klaarzetten, opruimen,
evalueren, plannen)
 Lengte; lengtes vergelijken, lengtebegrippen toepassen, getalswaarde van lengte.
Van Arie de letterkanarie leren we de letters b-oo-m en van Wim de woordspin leren we elke
dag een nieuw woord. We praten dan over het juiste lidwoord daarbij, meervoudsvorm en
verkleinwoord. Ook rijmen we met het woord van de dag, bedenken zinnen met dat woord en
de kinderen bedenken zelf woorden die bij dat woord horen, ter uitbreiding van de
woordenschat. De Onderbouwd app staat vanaf maandag ingesteld op thema Kerst.
Vrijdag voor de kerstvakantie krijgen alle kinderen hun gymschoentjes mee naar huis om te
passen en eventueel te wassen. Graag na de kerstvakantie zo spoedig mogelijk weer mee naar
school nemen.
OPROEP; wij kunnen wel wat nieuwe verschoonkleding gebruiken! Wie heeft voor
ons, liefst, joggingbroekjes, maat 104-110-116?
Nieuws uit groep 3 en 4:
We hebben een prachtig Sinterklaasfeest gevierd. De ontvangst op het plein in het Glazen Huis
en de coronatest waren erg bijzonder. Na de pauze kwam Sinterklaas bij ons in de klas en
hebben we voor hem het lied 'Sinterklaas is verdwenen' gezongen en een mooi kunstje
gedaan. Wel jammer dat er geen piet bij was deze keer, maar gelukkig waren er genoeg
hulppieten in de klas. Volgende week zal de school omgetoverd zijn in kerstsfeer en genieten
we nog twee weken van de gezelligheid rond kerst. Groep 3 heeft nog vóór de kerstvakantie
alle letters geleerd en ontvangt dan een letterdiploma. Groep 4 oefent de komende 2 weken
nog hard met de tafels van 2, 5 en 10 om stickers te verdienen op het tafeldiploma. Er is nog
genoeg te doen met de kerstvakantie in het vooruitzicht.
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Nieuws uit groep 5 en 6:
Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest gehad. Geweldige surprises en mooie gedichten, het
was een topochtend! Het bekijken van de foto's op de site is zeker de moeite waard!
Tot de Kerstvakantie staan er nog steeds tafels op het programma, deze week de tafel van 9
nog en daarna zullen alle tafels door elkaar aan bod komen. Ook staat er nog een aardrijkskunde
toets gepland. Deze is op 14 december, het boekje krijgen de kinderen komende week mee naar
huis. Voor groep 5 betekent dit dat we ook beginnen met topografie. We starten met de
provincies van Nederland. De topografie kan ook geoefend worden in het boekje. In de rest van
groep 5 zal dit uitgebreid worden, dus vanaf nu is elke toets over zowel de inhoud van de teksten
als een stukje topo. Met de klas hebben wij het boek 'Voetbalsisters' van de bibliotheek geleend.
Helaas is dit op school niet meer terug te vinden. Willen jullie thuis eens kijken of hij daar per
ongeluk nog ligt?
En een bericht van juf Fimke:
Weer een berichtje uit Drachten. Allereerst weer erg bedankt voor de lieve kaartjes en berichtjes
die ik uit Terwispel ontvang. Dat doet me erg goed! Verder houd ik de gebeurtenissen op 't
Ambyld online goed in de gaten. Ik geniet van de foto's en de filmpjes op de website. Hopelijk
hebben jullie allemaal een leuk Sinterklaasfeest op school gehad. In het glazen huis en dat in
Terwispel, zeer bijzonder. We gaan ons opmaken voor het kerstfeest, ook hier binnenkort de
kerstboom in huis. Altijd een gezellige periode, we kunnen het misschien niet gaan vieren zoals
we altijd deden, maar vieren gaan we het zeker.
Mijn eerste serie "toverdrankjes "(met dank aan Simme voor de mooie benaming van de Chemo)
zit erop en 10 december heb ik een gesprek met de dokter (oncoloog) en start de tweede serie
"toverdrankjes". Deze toverdrankjes kreeg ik 12 weken en dan iedere week. Als mijn
bloedwaarden goed zijn is de laatste in de voorjaarsvakantie, toch de schoolagenda van de juf😃.
Dan gaan ze bekijken hoe het ervoor staat met de tumor en zal er een operatie volgen. Ik doe
het stap voor stap, niet te ver vooruitkijken. Ik geniet dubbel van mijn goede dagen en gelukkig
zijn die er meer dan mijn minder goede dagen. Geniet allemaal van de feestdagen en blijf gezond
met z'n allen. Groet, Fimke
Update van juf Marije
Zojuist heb ik op de website de foto's bekeken van de Sinterklaasviering. Wat een ontzettend
leuke surprises hebben de kinderen voor elkaar gemaakt. Het zag er heel gezellig uit.
Miste de kinderen even heel erg ❤️ vooral in deze tijd is het zo gezellig. De sfeer op school,
straks de fijne Kerstsfeer. Heel jammer dat ik dat moet missen maar gelukkig gaat het met mijn
gezondheid langzaam de goede kant uit. Ik verheug mij om, zodra ik weer gezond ben, weer
aan het werk te gaan. Liefs juf Marije
Nieuws uit groep 7 en 8:
Wauw! Wat is er hard gewerkt aan de surprises en wat zijn er veel mooie creaties gemaakt.
Met de hand geschreven gedichten, zeer gedetailleerde surprises en veel gewenste cadeautjes.
Leuk om te zien dat iedereen zijn of haar best heeft gedaan om er iets moois van te maken.
De foto’s zijn op de site te bewonderen, zodat u ook nog even mee kunt genieten.
Gelukkig bracht Sinterklaas zelf ook nog een bezoekje aan onze klas en konden we al onze
vragen aan hem stellen. Over onze, in het Spaans ingestudeerde vraag: Cuantos años tienes,
moest Sint even nadenken. Gelukkig kregen we een geruststellend antwoord. Inmiddels
werken we alweer uit het tweede thema van Atlantis en wordt er voorgelezen uit het boek ‘Ufo
Alarm’. Een spannend boek waarin de president van Costa Banana, Pablo Fernando een
boodschap krijgt uit de ruimte. Omdat de president allemaal taken moet doen die maar
saai zijn, heeft hij voor zijn hele gezin dubbelgangers geregeld, zodat deze dubbelgangers de
saaie klussen kunnen doen. Een aantal kinderen uit groep 7/8 zag het wel zitten. Zelf lekker
thuis gamen en je dubbelganger naar school sturen. Gelukkig besloten ze voorlopig nog even
zelf naar school te komen..
Kerst schaaktoernooi groep 5 t/m 8:
Morgen start het kerst schaaktoernooi voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8. Vorige week
vrijdag hebben de leerlingen van groep 5/6 schaakles gehad. Morgen mogen ze hun
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schaaktalenten onderling en met die van de leerlingen van groep 7/8 tentoonspreiden. Wie
wordt de nieuwe schaakkampioen van ’t Ambyld?
Nieuws van de OR:
In nieuwsbrief nr. 8 maakten we melding van onderstaand.
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. Er waren geen nieuwe aanmeldingen en/of reacties. Dat betekent dat
Peter is herkozen en we Ilse en Monique als nieuwe OR leden mogen verwelkomen. Van harte
welkom!
Kerstfeest (nog even ter herinnering):
Op school vieren we op donderdag 17 december kerst. We willen 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!
Bijlagen:
 Nieuwsbrief bibliotheek november 2020
 Toneel spelen
Gezocht acteurs en actrices van alle leeftijden:
Achter de schermen is De Skâns dit moment druk bezig met het organiseren van een (familie-)
voorstelling die eind 2021 in De Skâns opgevoerd zal gaan worden. Voor dit project is men op
zoek naar spelers en speelsters vanaf 6 jaar, ervaren of onervaren, die hier aan mee willen
werken. De audities/repetities starten in december/januari en zullen gegeven worden door
een aantal bekende regionale toneelregisseurs. De deelname is geheel gratis. Wilt u vooraf nog
meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Henk Mulder e-mail: henkmulder@skans.nl / telefoon: 0513 – 468600
Promofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=opc7g-PaUcg
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 december a.s.
Agenda:
Donderdag 3 december
Vrijdag 4 december t/m
Vrijdag 18 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
Vrijdag 29 januari

Geen Comprix College
Kerstschaaktoernooi voor groep 5 t/m 8.
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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