NIEUWSBRIEF 14
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
4 februari 2021

Nieuws in Coronatijden:
Maandag 8 februari gaan de scholen in het primair onderwijs weer open. Natuurlijk zijn we blij dat
we weer open mogen, maar we begrijpen ook heel goed dat er zorgen kunnen zijn onder ouders en
onderwijspersoneel. Zorgen over de eigen gezondheid, maar ook de gezondheid van naasten. Om
de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te minimaliseren, worden er extra
maatregelen genomen. Als bijlage de ouderbrief met maatregelen van Comprix die als leidraad
richting geven aan de scholen van Comprix.
Gedurende 5 weken hebben we ons best gedaan om samen het afstandsonderwijs zo goed mogelijk
vorm te geven. Een oprecht woord van dank is zeer zeker op zijn plaats. Wij zijn trots op de
kinderen en op u als ouder (-s), opa’s en oma’s. Als blijk van waardering krijgen de kinderen
daarom volgende week maandag een kleine attentie mee naar huis.
In nieuwsbrief 12 maakten we reeds melding van aanpassing van de planning van Cito’s, rapporten
en contactgesprekken (zie ook de agenda in deze nieuwsbrief en website van school,
www.ambyld.nl). De eerste weken naar school willen we gebruiken om de kinderen een goede start
te geven en weer te laten wennen aan ‘het weer naar school gaan’.


Verzoek om maandag 8 februari alle werkboekjes, boeken, Chromebooks,
rapporten e.d. weer mee naar school te nemen.

Ouderbrief Corona en aanvullende maatregelen:
 Ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 6 die kinderen brengen en/of halen, blijven
uiteraard buiten schoolplein, houden afstand en dragen een mondkapje. Leerlingen van
groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.


School begint voor groep 1 t/m 4 om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Op
woensdag en vrijdag stoppen we om 12.00 uur. Juf Femke, juf Mirthe of juf
Hillie staan om 08.25 uur bij het hek om de kleuters mee te nemen naar
binnen. Groep 3 en 4 gaan zelfstandig naar binnen. We verwachten de ouders
of oppas van de kinderen van groep 1 t/m 4 om 08.25 en 14.30 uur bij het
hek.



School begint voor groep 5 t/m 8 om 08.20 uur en eindigt om 14.20 uur.



Pauzes:
 10.00
 10.15
 11.30
 12.00



In de klas zitten de leerlingen zoveel mogelijk in tweetallen.



Buiten de klas en/of kantoor dragen de leerlingen van groep 7 en 8 en personeel een
mondkapje.
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Bewegingsonderwijs vindt in ieder geval tot de voorjaarsvakantie buiten op het plein
plaats.



Als kinderen jarig zijn, mogen in eigen klas verpakte traktaties worden uitgedeeld.



Er zullen ongetwijfeld zaken zijn die hier niet staan beschreven. We staan jullie als
ouders ten dienste om vragen en/of dilemma’s te bespreken. Neem dan contact op met
Roelf info@ambyld.nl of via 0513-463500.

Nieuws van de peuters:
Hoera, we mogen weer naar school! Maandag 8 februari gaan we elkaar, na een hele lange
tijd, eindelijk weer zien. Lekker samen spelen, ontdekken en leren. Natuurlijk gaan we eerst de
tijd nemen om te wennen aan elkaar, het schoolritme en de “regeltjes” in de klas. Verder gaan
we activiteiten doen die passen bij de tijd van het jaar. Volgende week gaat
het volgens Piet flink vriezen. Natuurlijk springen we daarop in. Ons lokaal is
al in wintersfeer gebracht en de winterverhaaltjes en liedjes liggen klaar. We
gaan voelen en ervaren hoe koud het is, ook buiten. Sjalen, mutsen,
handschoenen maar mee dus, net als Puk. Wij hebben er zin in, tot volgende
week!
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 februari a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Maandag 8 februari
Dinsdag 9 februari
Vrijdag 12 februari
Woensdag 17 februari
Vrijdag 19 februari
Maandag 22 t/m vrijdag
26 februari
Dinsdag 2 maart
Vrijdag 5 maart
Maandag 8 t/m vrijdag 19
maart
Woensdag 17 maart
Maandag 22 maart
Dinsdag 23 maart
Woensdag 24 maart
Maandag 29 maart t/m
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 t/m maandag 5
april
Vrijdag 9 april
Woensdag 14 april
Vrijdag 16 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Woensdag 20 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april

Weer naar school.
20.00 Uur online masterclass autisme en ADHD.
13.00 Uur leerlingenraad 3.
Rapport mee groep 3 t/m 8
08.30 Uur online directeurenoverleg
School on wheels.
Laatste stagedag juf Mirthe in groep 1/2.
Voorjaarsvakantie
19.30 Uur online OR vergadering.
13.00 Uur leerlingenraad 4.
Cito toetsweken.
Juf Maijke jarig.
Contactgesprekken groep 8.
Contactgesprekken groep 8.
08.30 Uur online directeurenoverleg.
Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
Goede vrijdag en Pasen
13.00 Uur leerlingenraad 5.
08.30 Uur online directeurenoverleg.
Laatste dag zwangerschapsverlof juf Maijke.
Gezamenlijke dag Comprix College.
16.15 Uur MR overleg.
Eindtoets Route 8 groep 8.
Eindtoets Route 8 groep 8.
Koningsspelen.
Schoolreis groep 1 t/m 4.
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Dinsdag 27 april
Zaterdag 1 t/m zondag
16 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 26 mei
Donderdag 27 mei
Woensdag 26 t/m vrijdag
28 mei
Maandag 31 mei t/m
Vrijdag 11 juni
Maandag 7 juni
Woensdag 9 juni
Dinsdag 15 juni
Woensdag 23 juni

Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni t/m
Donderdag 1 juli
Donderdag 1 juli
Maandag 5 juli
Dinsdag 6 juli
Vrijdag 9 juli

Koningsdag (geen school).
Meivakantie.
Juf Fimke jarig.
Pinksteren.
Verjaardag vieren juffen groep 1 t/m 4.
Laatste keer Comprix College.
Schoolkamp groep 7/8 (Terherne).
Cito toetsweken.
19.30 Uur OR overleg.
13.00 Uur kanjertraining voor het gehele team.
Schoolreis groep 5/6.
Studiedag team (geen school).
08.30 Uur online directeurenoverleg.
Juf Annet jarig.
Schoolfotograaf
Rapport mee.
Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
Lauswoltconcert groep 8.
16.15 Uur MR overleg.
Verjaardag vieren juf Karin en juf Fimke.
Start zomervakantie t/m zondag 22 augustus.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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