NIEUWSBRIEF 10
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
17 december 2020

Nieuws in Coronatijden:
Jammer genoeg konden we deze laatste week voor de kerstvakantie niet gewoon op school af
maken nadat premier Rutte bekend had gemaakt dat er sprake was/is van een lockdown. De
regering heeft besloten dat alle scholen dicht gaan met ingang van woensdag 16 december.
Deze sluiting zal zoals het nu lijkt duren tot maandag 18 januari 2021. We ervaren zelf en
beseffen de impact die dat heeft op school en op u als gezin maar al te goed.
Vanaf 4 januari starten we met het afstandsonderwijs. De instructies worden vanaf groep 3 zoveel
mogelijk live door de leerkracht gegeven, zodat de leerlingen via Google Meet rechtstreeks mee
kunnen doen. We hopen ook nu weer een beroep op u te doen als ouder/verzorger voor de
ondersteuning van uw kind. Hoe gaan we het organiseren?
1. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben afgelopen dinsdag het materiaal mee gekregen naar
huis.
2. Vanaf 4 januari starten we met een dagelijks huiswerkprogramma. Elke middag ontvangt u
een mail met het werk voor de volgende dag.
3. Voor vragen/hulp en instructie zijn we vanaf 4 januari dagelijks online via Google Meet:
 08.30 – 08.50 uur groep 6
 08.50 – 09.10 uur groep 5 en groep 7
 09.10 – 09.30 uur groep 3 en groep 8
 09.30 – 09.50 uur groep 4
 Voor groep 1/2 geldt: zie informatie leerkracht groep 1/2.
4. Inloggen Google Meet gaat via (zie ook handleiding):
 www.moo.nl
 Gebruikersaccount: voornaam.achternaam@ambyld.nl
 Wachtwoord: Ambyld01 (groep 3 plaatjes)
 Vergaderingcode: ontvangt u van de leerkracht.
5. Wilt u gebruik maken van een Chromebook van school, dan kunt u dit via mail
doorgeven aan Roelf via info@ambyld.nl. U tekent voor het tijdelijk lenen van een
Chromebook van school en levert het Chromebook weer in op eerste aanzegging van de
school. Wanneer het Chromebook defect of beschadigd wordt ingeleverd, ontvangt u
een factuur ten hoogte van de aanschafkosten. Maandag 4 januari kunt u vanaf 07.45
uur het Chromebook ophalen. U ontvangt bericht over het tijdstip.
6. Noodopvang: Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, zijn we genoodzaakt om
alleen opvang voor een leerling te regelen wanneer één van beide ouders werkzaam is in de
genoemde ‘cruciale’ beroepen (meer informatie: www.rijksoverheid.nl). Wanneer een van de
ouders niet in een van deze beroepen werkzaam is, moet de opvang door ouders zelf
georganiseerd worden. Aanmelden voor de noodopvang kan via: info@ambyld.nl. Leerlingen
die naar de noodopvang gaan, zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 –
14.30 uur op school en op woensdag en vrijdag (groep 1 t/m 4) tot 12.00 uur. Zij nemen
mee: alle benodigde lesmaterialen, fruit/drinken, lunch.
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7. Wat vraagt deze bijzondere situatie wederom veel van ons allemaal. Als we samenwerken en
elkaar helpen, lukt het! Succes!
Nieuws van de peuters:
Het is alweer de laatste week van dit zeer bijzondere jaar! Helaas geen afsluiting zoals we voor
ogen hadden, maar we zullen het ermee moeten doen. Via Esther worden jullie op de hoogte
gehouden van de komende ontwikkelingen. Gelukkig hebben we nog wel even kunnen genieten
van de mooi versierde kerstboom in de klas, kerstliedjes kunnen zingen en een lichtpotje en
een kerstboom kunnen knutselen. In deze kerstboom hangen gekleurde ballen die we moesten
passen en meten. Welke bal past er op het rondje? De grote, de kleine of de middelste? Verder
hebben we genoten van ons zingende kersthondje en hebben we een verstopspelletje gedaan
waarbij we moesten luisteren waar het belletje vandaan kwam. Ook leuk om thuis te doen.
Morgen zouden we Chris zijn vierde verjaardag nog vieren en hem gedag zwaaien naar de
basisschool. Helaas Chris, je moet nog even wachten. In januari gaan we zeker goed afscheid
van elkaar nemen met een dikke knuffel! En dan is het nu al
kerstvakantie! Wij, team 't Krielhûske, wensen iedereen
alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond
nieuwjaar toe!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat een raar einde van deze week… Ondanks alles hebben we
er dinsdag nog een gezellige dag van gemaakt met potjes
versieren, kerstkaarten maken en kerstdisco. De kinderen
hebben allemaal een werkboekje “kerst” meegekregen voor deze week en alvast een
werkboekje “winter” voor in januari. Dit is voor wie het leuk vindt, het is geen verplichting.
Het zou mooi zijn als iedereen de thuislessen van Onderbouwdonline kan doen en op de
Onderbouwd app staan hele zinvolle oefeningen. Na de kerstvakantie zouden Chris en Lukas
starten in groep 1. Helaas loopt dit een beetje anders, maar toch wensen we jullie heel veel
plezier op ’t Ambyld. Na de vakantie starten we met thema “winter”.
We oefenen:
 Tegenstellingen
 Verkort tellen
 Temperatuur
Van Arie de letterkanarie leren we de letters s-o-k. Maar nu eerst een hele fijne vakantie en
fijne feestdagen. We hopen jullie snel weer op school te zien.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Juf Marije is al enige tijd ziek. Het is moeilijk in te schatten wanneer zij weer volledig hersteld
zal zijn. Daarom hebben we met wederzijds goedvinden besloten dat juf Marije de tijd neemt
om volledig te herstellen en dat juf Loes
van der Werff tot zoals het nu lijkt, tot 12
april groep 5/6 onder haar hoede neemt
op donderdag en vrijdag. Juf Marije,
beterschap en bedankt voor je inzet voor
’t Ambyld.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Na de kerstvakantie (als we weer fysiek
naar school mogen), verwelkomen we
Noah van der Haring in groep 8. Noah is
de broer van Vienna (groep 5). Noah van
harte welkom. We wensen jou veel plezier
en succes het laatste half jaar in groep 8.
Kerstschaaktoernooi: Inmiddels zijn 7 van
de tien ronden gespeeld. Ronde 8, 9 en 10
spelen we, zodra we weer naar school
mogen.
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Toch nog een beetje kerstgevoel…..:

Bijlagen:
 Coronabrief Pikehokje
 Handleiding Google Meet
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag
14 januari a.s.

Agenda:
Woensdag 16 december
tot in ieder geval
maandag 18 januari
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Zondag 3 januari
Woensdag 6 januari
Woensdag 13 januari
Maandag 25 januari
Dinsdag 26 januari
Woensdag 27 januari
Vrijdag 29 januari

Geen school i.v.m. Corona

Kerstvakantie.
Juf Femke jarig.
Joke jarig.
08.30 Uur online directeurenoverleg.
16.15 Uur online MR vergadering.
19.30 Uur online OR vergadering.
08.30 Uur onderwijsevaluatie (alle leerlingen zijn vrij).
Rapport mee groep 3 t/m 8 (onder voorbehoud).

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

OR, MR en personeel wenst
iedereen hele fijne feestdagen en een
goed, maar vooral gezond 2021!
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