NIEUWSBRIEF 15
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
18 februari 2021

Weer naar school:
De eerste twee fysieke schoolweken van 2021 zitten er op. Wat fijn om de kinderen op school te
zien. Het was wel even wennen om weer in het schoolritme te komen, maar het was ook een
prachtige eerste week met sneeuw- en ijspret!


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 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 en op
woensdag om 11.50 uur. Zorg dat uw kind op tijd is. We willen graag op tijd met de
lessen starten.



Pauzes:
 10.00
 10.15
 11.30
 12.00



Buiten de klas en/of kantoor dragen de leerlingen van groep 7 en 8 en personeel een
mondkapje.



Start van het bewegingsonderwijs na de voorjaarsvakantie weer in het Dorpshuis of
speellokaal. Neem je gymkleding mee.



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.
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School on wheels:
Vanuit de leerlingenraad kwam het idee om een school on wheels te organiseren. Morgen,
vrijdag 19 februari mogen de leerlingen skeelers, rolschaatsen, stepje, skateboard of skelter
mee naar school nemen om in de pauze mee te spelen.
Nieuws van de peuters:
Koning winter is weer vertrokken, maar wat hebben we genoten. Spelen en wandelen in de
sneeuw, sleetje rijden en schaatsen op het ijs. Heerlijk om al die blije gezichten te zien.
Ook in 't Krielhûske zijn we druk met winteractiviteiten. Iglo's bouwen met de grote blokken,
sneeuwvlokjes verven en spelen met echte sneeuw in de klas. We hebben het boekje Nijntje
in de sneeuw voorgelezen waarin een vogeltje last heeft van de kou. Dit vogeltje in zijn nieuwe
hokje zijn wij deze week aan het knutselen. Het vogeltje verven we met een vork, we plakken
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sneeuw (watten) op het dak en voer op het voederplankje.
Agenda peuters:
22 t/m 26 febr.
17 maart
24 maart
31 maart
2 april
5 april
14 april
21 april
28 april
3 t/m 14 mei

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

voorjaarsvakantie
overdrachtsgesprek Elise
voortgangsgesprek Silke
voortgangsgesprek Lena
vrij: Goede Vrijdag
vrij: Paasmaandag
voortgangsgesprek Siem
voortgangsgesprek Rayen
overdrachtsgesprek Noud
meivakantie

Gesprekjes ('s middags, telefonisch ca. 13.00 uur) kunnen in overleg op een andere dag of
tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
Wat fijn dat we iedereen weer op school mochten verwelkomen vorige week!
En speciaal onze 3 nieuwe leerlingen Chris, Lukas en Lieke. Zij moesten even wachten op hun
eerste echte schooldag… We hebben deze 2 weken veel aandacht besteed aan groepsvorming,
weer wennen aan school. Morgen is helaas al weer de laatste stagedag van juf Mirthe. Langs
deze weg willen we je hartelijk bedanken voor je inzet en wensen je veel succes met de laatste
loodjes van je studie juf Mirthe! Alle kinderen mogen morgen (19 februari) verkleed op
school komen. Na de vakantie gaan we werken aan het thema ruimtevaart.
Doelen deze periode:
 Omgaan met gevoelens
 Getallen representeren (tot en met 6, tot en met 12)
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een portfolio mee, met
tekeningen, werkjes, foto’s etc.
Even voorstellen:
Geachte ouders/ verzorgers,
Als nieuwe stagiaire van OBS ’t Ambyld zal ik mij door middel van deze nieuwsbrief aan u
voorstellen. Ik ben Annewieke Jonker en samen met mijn partner ben ik woonachtig in de
Tijnje. Ik ben 27 jaar oud en ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding pedagogisch
medewerker. Ik doe deze driejarige opleiding aan het Deltion College te Zwolle. Na mijn
opleiding helpende zorg en welzijn wist ik niet zo goed wat ik moest doen. Hierdoor heb ik toen
de keuze gemaakt om een opleiding te gaan doen in een andere richting. Jaren later nadat ik
meermaals tante ben ik geworden van de kinderen van mijn broer en zus, begon het toch te
kriebelen om meer te leren en te gaan werken met kinderen. Daarom alsnog in 2020 de keuze
gemaakt dat ik de opleiding pedagogisch medewerker wou gaan doen.
Ik wou mijn stage graag lopen op een basisschool. Dit om mij voor te bereiden op de
mogelijke vervolgkeuzes tijdens mijn opleiding. Hierom heb ik bewust gekozen voor een
basisschool waar het motto luidt: iedereen hoort er bij. De afwisseling van inspanning en
ontspanning op school met daarnaast de creatieve vakken spraken mij erg aan, dit omdat ik
graag creatief bezig ben. Elke week op de woensdag en donderdag kom ik stage lopen in groep
1/2 tot het eind van dit schooljaar. Ik hoop veel te leren bij OBS ’t Ambyld en bedank
natuurlijk de school voor deze mogelijkheid. Tot ziens, bij het hek van de school op de
woensdag en donderdag.
Met vriendelijke groet,
Annewieke Jonker
Nieuws uit groep 3/4:
Heel fijn dat we weer allemaal naar school kunnen. Wel twee keer de
maandag gemist vanwege code rood, maar gelukkig konden we op de
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andere dagen gewoon naar school. We hebben genoten van het prachtige winterweer en
leerden dat we met poedersneeuw geen sneeuwpoppen konden maken. Daarom hebben we ze
maar van klei gemaakt; ze zijn prachtig geworden! Juf Laura kwam vorige week nog even in
de klas om afscheid te nemen, want haar stage zit er op. We wensen haar veel succes met het
vervolg van haar opleiding. Ondertussen is er een planning gemaakt voor de spreekbeurten
van groep 4 en deze gaat morgen mee naar huis. Ook de rapporten gaan morgen mee. En dan
is het voorjaarsvakantie! Geniet ervan en doe voorzichtig, want 1 gipsarm op school is wel
genoeg; juf Annet heeft namelijk onlangs haar pols gebroken op het ijs.
Nieuws uit groep 5/6:
Eindelijk mogen we weer naar school en hebben we weer les in de klas! Zo fijn om iedereen
weer te zien en met elkaar te zijn. Dit merken we ook aan de kinderen. De eerste dagen was
het weer even wennen, maar het 'schoolritme' zit er weer snel in en is ondertussen alweer
gewend. En dan hebben we net weer vakantie. We gaan zien hoe het in maart gaat..
We zijn afgelopen week gestart met het project Scoor een Boek. Dit is een project over
leesmotivatie. Hiervoor hebben alle kinderen ook een enveloppe met informatie en een
thuiseditie meegekregen. Dit is voor iedereen die het leuk vindt. Op school zijn de kinderen
erg enthousiast en fanatiek. Na de vakantie gaan we starten met deelsommen in de klas. We
hebben voor de Kerst erg ingezet op de tafels, nu gaan we ze omkeren. De kinderen krijgen
deelsommen in een toets aangeboden. Is de toets voldoende, dan verdienen ze stickers. Elke
week staat er een tafel gepland, zo starten we met de tafel van 2 en 10 in de eerste week na
de vakantie. Overigens hebben nog niet alle kinderen de tafelstickers allemaal verdiend, willen
jullie hier thuis eens naar vragen en oefenen als dit nog moet. Ook als alle tafels behaald zijn,
is het toch goed ze te blijven herhalen. Dit maakt het rekenen zo veel makkelijker!
Maar voor nu eerst, fijne vakantie!
Nieuws uit groep 7/8:
Inmiddels gaan we alweer bijna twee weken naar school. Het is super fijn om weer bij elkaar in
de klas te zitten. Soms nog een beetje wennen met de mondkapjes, maar ook dat gaat steeds
beter. Dinsdag 9 februari, toen we allemaal weer naar school mochten, hebben we na een
rondje wel en wee eerst heerlijk in de sneeuw gespeeld. De sneeuwballen vlogen om je oren
(én in je nek, trui, laarzen, broekspijpen, muts, hemd en sokken).
De rest van de week zijn we vooral bezig geweest met hoe-ging-het-ook-alweer-allemaal-opschool. Ineens moest je je vinger weer opsteken als je wat wilde zeggen, mocht je niet meer
op elk willekeurig tijdstip naar het toilet, moest je je werk op tijd af hebben en mocht je niet
meer hardop zingen tijdens het werken. Voor sommige kinderen in groep 7/8 was dit best
even wennen...
Het was bij sommige vakken ook even graven waar we het ook alweer over hadden. Het vak
Atlantis lag tijdens het thuiswerken stil, maar waar hadden we het ook alweer over? We zijn
maar eens begonnen met terugbladeren in het boek en al snel kwamen de 'oh ja'-momentjes
en de geleerde lessen over het sterrenstelsel weer boven tafel.
Vorige week hebben we met de klas afgesloten op de ijsbaan. Vooraf hadden we met elkaar
geregeld dat iedereen schaatsen had, dus toen we eenmaal op de baan waren duurde het niet
lang of de eerste rondjes waren een feit. Heerlijk!!
In deze laatste week voor de vakantie sluiten we het thuiswerken helemaal af. De laatste
thuiswerk-opdrachten zijn ingeleverd, de filmpjes over de Middeleeuwen zijn bekeken en de
thuiswerk-hoofdstukken zijn afgesloten. Na de voorjaarsvakantie kunnen we vol goede moed
aan de slag met nieuwe hoofdstukken en nieuwe projecten!
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 maart a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Vrijdag 19 februari

School on wheels.
Laatste stagedag juf Mirthe in groep 1/2.
Rapport mee groep 3 t/m 8
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Maandag 22 t/m vrijdag
26 februari
Dinsdag 2 maart

Voorjaarsvakantie

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

13.00 Uur leerlingenraad 4.
Cito toetsweken.

Dinsdag 20 april
Woensdag 20 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april
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

19.30 Uur online OR vergadering.

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.
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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