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Bag2school:
Beste ouders en verzorgers,
Wij organiseren een kledinginzamelingsactie Bag2School. Bag2School Nederland verzamelt
kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo 30 cent uit. Dus bent u zo
meteen weer toe aan de voorjaarsschoonmaak en het opruimen van de winterkleding? Denk
dan aan ons! Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is
een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te
sparen voor leuke activiteiten voor de leerlingen.
Hoe werkt het:
 U vult een zak of zakken met oude nog bruikbare
kleding/textiel.
 Wat mag er wel in de zakken: schone kleding, schoenen (per
paar aan elkaar geknoopt), lakens, dekens, gordijnen,
handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen.
 Wat mag er niet in de zakken: vieze, natte, gescheurde of
beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal,
lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
 Vanaf 31 mei kunt u de zak (-ken) op school inleveren.
 Dinsdag 8 juni worden de zakken door Bag2school opgehaald.
 Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen
voor export. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt, de overige 20% gaat
naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en
schoonmaaktextiel.
CITO:
Deze en volgende week worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen bij groep 2 t/m 8. De
citotoetsen meten naast het niveau van de leerling ook het groepsniveau en het schoolniveau. Aan
de hand van het aantal goede antwoorden komt er een vaardigheidsscore uit. Deze
vaardigheidsscore hoort bij een bepaald niveau. Zo kunnen wij als leerkrachten zien op welk niveau
uw kind presteert in vergelijking tot de ”gemiddelde” Nederlandse leerling. De vaardigheidsscores
gebruiken we ook om de vooruitgang te meten. Het is de bedoeling dat de leerlingen steeds op hun
niveau stappen vooruit maken. Wij spreken dan van groei, de vaardigheidsscore gaat in punten
vooruit. Na de afname gaan we de resultaten goed bekijken. Dat noemen we analyseren. We
bekijken dan welke onderdelen de leerlingen lastig vinden en welke juist heel goed gaan. Hieruit
ontstaan dan weer verbeterplannen. Op deze manier spelen we in op de ontwikkeling van zowel
individuele leerlingen als de groep. Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen deze
toetsen in alle rust kunnen maken, zodat leerlingen zich goed kunnen richten op een toets. De
leerkrachten zorgen voor een ontspannen sfeer en de kinderen doen geweldig hun best.
Drietal reminders:
 Zorg dat uw kind op tijd is. We willen graag met de lessen om 08.20 en/of 08.30 uur
starten.
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Start van het bewegingsonderwijs na de voorjaarsvakantie weer in het Dorpshuis of
speellokaal. Neem je gymkleding mee. Uit oogpunt van hygiëne en veiligheid is het
dragen van gymschoenen verplicht. In verband met de verkiezingen is er in de week
van maandag 15 t/m vrijdag 19 maart geen gym in het Dorpshuis.
Als kinderen jarig zijn, mogen in eigen klas verpakte
traktaties worden uitgedeeld.

Tekenwedstrijd leerlingenraad:
De winnaar van de tekeningwedstrijd in het kader van respect is
geworden.... Sverre Postma uit groep 8. Van harte gefeliciteerd
Sverre! Het is de bedoeling dat Sverre zijn tekening wordt afgedrukt
op een metalen bord en wordt bevestigd aan de gevel van school.
Nieuws van de peuters:
Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het boek: Coco kan
het! Een prachtig boek over een het uitslaan van je vleugeltjes, moed
verzamelen en meer kunnen dan je denkt. We hebben het boek voorgelezen en uit losse
onderdelen allemaal een prachtige Coco geplakt. Omdat Coco vormen gaat vliegen zijn we nu
bezig met het oefenen van de vormen: rondje, vierkant en driehoek. We plakken deze vormen
op een groot vel, doen spelletjes en opdrachtjes met vormen en leren het opzegversje:
Wij zijn de vormkabouters, wij wonen in het bos.
Wij hebben altijd veel plezier en dansen op het mos.
Ons mutsje is een driehoek, ons hoofdje dat is rond.
Ons lijfje is een vierkant, we stampen op de grond.
Agenda peuters:
17 maart
:
24 maart
:
31 maart
:
2 april
:
5 april
:
14 april
:
21 april
:
28 april
:
3 t/m 14 mei :

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.
P.S. Zouden jullie meegegeven druiven ( i.v.m. verstikkingsgevaar) in lengterichting door
willen snijden? Alvast bedankt!
Nieuws uit groep 1/2:
We zijn druk bezig met thema “de ruimte”, de kinderen vinden het bere interessant!
Van Wim de woordspin leren we veel nieuwe woorden en van Arie de letterkanarie hebben we
de letters van z-o-n geleerd. Deze week oefenen we tellen en de cijfersymbolen, eerst tot en
met 6, daarna tot en met 12. We lezen veel boeken over het thema, hebben een raket
gevouwen en van blokken gebouwd, op zwart papier hebben we de planeten getekend, we
bekijken leerzame filmpjes, hebben de aarde geplakt (de blauwe planeet) en zo zouden we
best nog wel een paar weken door kunnen gaan…. Voor de kinderen die thuis moeten blijven in
verband met klachten, staat de Onderbouwd app klaar en staan er op Onderbouwd Online
thuislessen open. Sinds vorige week zit Niels Voolstra bij ons in de klas. Welkom Niels en veel
plezier op ’t Ambyld!
Nieuws uit groep 3/4:
Juf Annet moest na 2,5 week gips alsnog worden geopereerd aan haar pols en daarom
vervangt meester Jelmer Dijkstra haar sinds vorige week woensdag. Juf Annet hoopt in week
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12 haar werk weer op te kunnen pakken. Meester Luca mag sinds kort gelukkig weer
gymlessen geven in het dorpshuis. Aangezien meester Jelmer nog niet bevoegd is voor gym en
juf Annet dit voorlopig niet kan doen, gymmen we alleen als meester Luca er is. Tot nader
bericht hoeven de gymkleren en gymschoenen! dus alleen op dinsdag mee. Ondertussen zijn
de kinderen deze en volgende week druk met het maken van Cito-toetsen. Altijd een beetje
spannend en vooral ook inspannend. We hopen dat het alle kinderen lukt om te laten zien wat
ze kunnen. Want ondanks dat ook dit schooljaar niet de meest ideale omstandigheden kent,
hebben de kinderen toch weer heel veel geleerd. En daar gaan we na de Cito's natuurlijk
vrolijk mee verder!
Nieuws uit groep 5/6:
We zijn inmiddels weer goed gewend aan het ritme en kunnen bijna elke ochtend om 8:20 uur
starten. Blijven jullie er om denken dat de kinderen om 8:20 uur in de klas moeten zijn?
We zitten midden in de Cito toetsen en de kinderen doen enorm hun best. Elke ochtend starten
we hiermee en vegen het gauw van het bord zodra we ze af hebben! Gelukkig doen we
daarnaast ook veel leuke dingen. Helaas is het wel zo dat de schrijver die in de klas zou
komen, Janneke Schotveld, niet komt..
We starten vrijdag met het aftoetsen van de 'deeltafels'. De volgorde van toetsen is:
2 en 10, 5, 3, 4, 9, 6, 7 en 8. Elke week een toets. Handig om de volgorde te weten i.v.m.
thuis oefenen. Dan sluiten we af met goed nieuws: even een update van juf Fimke.
Mijn Chemo traject zit er gelukkig op. Het is iedere keer doorgegaan en er zijn geen
veranderingen geweest, dus het optimale traject heb ik kunnen krijgen. De Chemo (het
toverdrankje) en mijn lichaam hebben het goed gedaan want op de MRI-scan is geen tumor
meer te zien. Dat is superfijn nieuws, te bedenken dat de tumor eerst 4,6 cm groot was.
Binnen 2-3 weken volgt de operatie en dat zal een borstsparende operatie zijn en de klier
onder mijn linker oksel halen ze dan ook weg. Het was erg druk in het ziekenhuis met heupen polsoperaties (juf Annet) en ze hopen dat de derde golf uit blijft. Zodat mijn operatie ook
binnen die tijd kan plaats vinden. Daarna zal er nog bestralingen plaatsvinden en moet ik nog
5 jaar pillen slikken. Het einde is nog niet in zicht maar de eerste stap is gezet met een
optimaal resultaat. We zijn hier met z'n allen erg blij met dit resultaat. Op doktersadvies
moesten we gisteren maar een gebakje eten, dat hebben dan ook maar gedaan.
Blijf gezond daar in Terwispel en we hopen op betere tijden zodat we elkaar weer fysiek
kunnen ontmoeten.
Nieuws uit groep 7/8:
Na een heerlijk, zonnige vakantieweek hebben we afgelopen week in groep 7/8 de microlessen
van Grej of the day weer opgepakt. Zo hebben we verschillende feitjes geleerd over een dier
met sterke benen (het Belgisch trekpaard) en leerden we over het raadsel: 7.300 ton ijzer
(Eiffeltoren). Het komende weekend denken de kinderen na over het raadsel: vetgans. Weet u
waar we het over gaan hebben? Sinds we na de lockdown weer naar school mogen, starten
we elke dag om 8.20. Dat was in het begin flink wennen. Inmiddels kunnen we bijna elke dag
om stipt 8.20 beginnen en is iedereen aanwezig. We gaan ervoor dat we vanaf volgende week
élke dag om 8.20 kunnen beginnen. Helpt u mee opschieten ’s ochtends?
Ook het dragen van mondkapjes gaat steeds beter. In het begin was het wennen, maar
inmiddels is het al bijna normaal. We spraken in de afgelopen weken over hygiëne rond de
mondkapjes. Het (heet) wassen of strijken doodt de bacteriën die er in zitten. Bij
wegwerpmondkapjes is het advies om het mondkapje na gebruik weg te gooien. We proberen
ons mondkapje zo min mogelijk aan te raken, wat overigens nog best lastig is als het
mondkapje op de hoek van je tafel ligt en je moet luisteren naar een ingewikkelde instructie..
Bijlagen:
 Uitnodiging contactgesprekken
 Vormingsonderwijs voor groep 6 en 7
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 maart a.s.
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Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
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
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
Dinsdag 8 juni
Woensdag 9 juni
Dinsdag 15 juni
Woensdag 23 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni t/m
Donderdag 1 juli
Maandag 5 juli
Dinsdag 6 juli
Vrijdag 9 juli

Cito toetsweken.
Juf Maijke jarig en komt op bezoek op school met Tys!
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.
Opgave vormingsonderwijs groep 6 en 7.
Gezamenlijke dag Comprix College.
16.15 Uur MR overleg.
Eindtoets Route 8 groep 8.
Eindtoets Route 8 groep 8.
Alternatief voor de 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.
Ophaaldag Bag2school.
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.
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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