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Personeelsperikelen:
Juf Maijke haar zwangerschapsverlof zit er bijna op. Officieel is vrijdag 16 april
haar laatste verlofdag. Woensdag 21 april zal ze haar werkzaamheden op
school weer hervatten als IB-er en als groepsleerkracht op donderdag en
vrijdag in groep 5/6. Op haar verjaardag kregen we bezoek van juf Maijke met
.... Tys! Namens alle leerlingen hebben we juf Maijke en Tys een kist met
daarop een afdruk van de handen van alle leerlingen aangeboden. Er zijn nog
een paar kinderen die nog niet de euro bij juf hebben ingeleverd . Zouden die
dat alsnog willen doen? 16 April is juf Loes haar laatste werkdag op ’t Ambyld. Daar zullen we in
nieuwsbrief 18 even bij stilstaan. Juf Liselotte blijft in ieder geval tot de zomervakantie in groep 7/8.
Juf Annet is deze week ook weer begonnen na haar polsoperatie en we kunnen melden dat juf
Fimke haar operatie afgelopen dinsdag ook goed is verlopen. Met ingang van volgende week
maandag komt (juf) Marije Klazema met ons meedraaien in de bovenbouw. Marije zit in een reintegratie proces. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich aan u voorstellen.
Corona:
Waar om ons heen klassen in quarantaine zitten, een school zelfs helemaal dicht is, proberen
we met man en macht te voorkomen dat er besmettingen tussen kinderen en/of personeel
plaatsvinden. Om elk risico op besmetting te voorkomen is het belangrijk dat verkouden,
snotterende kinderen thuis blijven. We hebben de medewerking van u als ouder (-s) daarvoor
hard nodig. Het is fijn te ervaren dat iedereen daarin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.
Contactgesprekken:
Volgende week maandag 29 maart t/m donderdag 1 april zijn de online of telefonische
contactgesprekken voor groep 1 t/m 7 met de ouders/verzorgers en de leerlingen van
groep 5,6 en 7. U ontvangt vandaag of morgen de inloggegevens via mail. Waarschijnlijk ten
overvloede, maar gemakshalve als bijlage de handleiding om in te loggen met Google Meet.
Himmeldei:
Dinsdagmiddag 30 maart doen we mee aan de Himmeldei. We gaan ’s middags het zwerfvuil in
Terwispel opruimen. De kinderen krijgen van de gemeente Opsterland grijpers, plastic
handschoenen en vuilniszakken. Kledingtip: kleding die vies mag worden.
Tennis-clinic:
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een tennis-clinic gehad. Lijkt tennis je leuk,
dan kun je gebruik maken van het aanbod dat de leerlingen vandaag hebben mee gekregen.
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Nieuws van de peuters:
We hebben er twee nieuwe klasgenootjes bij. Welkom Marley en Louize! Verder zijn we nu in 't
Krielhûske druk bezig met Paasactiviteiten. We hebben “Dottie en haar eieren” en “Hieke de
hin” voorgelezen, zingen liedjes over stippen op het ei, de kip en het kuiken en zoeken
dezelfde kleur eieren bij elkaar. Het volgende opzegversje vinden onze peuters geweldig om te
doen.
Zeven kleine kuikentjes, die lopen over straat.( tikken met vingers op tafel)
Foei! dat mag toch niet! Moeder kip wordt kwaad! (boos kijken en trommelen met handen op
tafel.)
Iedereen alvast hele fijne Pasen toegewenst!
Agenda peuters:
31 maart
:
2 april
:
5 april
:
14 april
:
21 april
:
28 april
:
3 t/m 14 mei :

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:
Vorige week hebben we het thema “Ruimte” afgesloten. Het dansje “Startrekking op reis door
het heelal” van Minidisco viel erg in de smaak, misschien ook leuk voor thuis. Deze week zijn
we begonnen met het thema “Lente”. We leren elke dag een nieuw woord van Wim de
woordspin. Van Arie de Letterkanarie leren we de letters k-i-p. We zingen het liedje van “Een
koetje en een kalfje” en bedenken daar dan steeds andere dieren bij.
We bieden de volgende doelen aan:
• Klankgroepen; woorden in klankgroepen samenvoegen en zelf woorden in klankgroepen
zeggen. (bijvoorbeeld; te-le-vi-sie).
• Analyse; figuren maken die uit kleinere figuren bestaan.
• Vormen; benoemen van vierkant, driehoek, cirkel, rechthoek, 3D vormen bij 2D
vormen leggen en benoemen, geometrische vormen in het dagelijks leven herkennen
en benoemen.
Op de Onderbouwd app staan leuke spelletjes rond het thema “Lente” en op Onderbouwd
online staan leuke activiteiten voor thuis.
Nieuws uit groep 3/4:
Juf Annet is erg blij dat ze deze week weer aan de slag kon en dat het goed ging. In de klas
hangt nu een mooie poster met allemaal ‘gebroken polsen’, gemaakt door de kinderen…erg
lief! Wat de gymlessen betreft, verandert er voorlopig nog niks; alleen op dinsdag is er gym in
het dorpshuis door meester Luca. De afgelopen weken zijn er veel Cito-toetsen gemaakt en de
kinderen hebben enorm hun best gedaan. Nu hebben we gelukkig even wat minder toetsen en
daardoor wat meer tijd voor andere dingen. Vandaag kregen de kinderen een tennisles van
meester Paul op de tennisbaan. Het was een leuke kennismaking met tennis en veel kinderen
zouden ook graag op les willen. Ze hebben allemaal een briefje met informatie hierover
meegekregen. Wat de spreekbeurten van groep 4 betreft; we hebben afgesproken dat Isaac
op donderdag 1 april (geen grapje!) zijn spreekbeurt mag doen, omdat hij hem al helemaal
klaar heeft. Daarna gaan we kijken welke kinderen ook graag een spreekbeurt willen doen.
Meestal worden ze vanzelf enthousiast als ze eerst een spreekbeurt hebben meegemaakt.
Wordt vervolgd dus! Zowel groep 3 als groep 4 is volop aan het oefenen met klok kijken in het
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rekenboek. Probeer daar ook thuis eens aandacht aan te schenken. Daarnaast oefent groep 4
nu de tafels van 3 en 4. Het helpt als deze ook thuis eens worden geoefend.
Nieuws uit groep 5/6:
Zo, alle toetsen zijn achter de rug. Wat hebben hard ons best gedaan! Nu gaan we weer op
naar een 'normaal' programma. Dat betekent wel dat de methode toetsen ook weer doorgaan.
Voor komende maandag (29-3-2021) staat er een aardrijkskunde toets gepland. Deze toets
gaat zowel over de lesstof (uit het werkboek) als over de topografie. Succes met leren, want
de boekjes zijn al mee naar huis gegaan. Op vrijdag blijven we doorgaan met de deeltafels.
Deze week is de tafel van 3 aan de beurt en volgende week de tafel van 4. Voor wie ook eens
een blad wil printen om te oefenen; www.sommenmaker.nl
In de klas mogen we 5 minuten aan zo'n blad werken en het is voldoende wanneer er 75
sommen goed gemaakt zijn binnen deze tijd. Afgelopen week hebben we ook weer gewerkt
aan Scoor een Boek. We zitten nu in de rust, dat betekent dat we weer een presentatie en
nieuwe materialen hebben gekregen. Nogmaals dank voor het ophalen!
We zijn nu weer gemotiveerd om door te gaan en lekker te lezen, op naar nog meer stickers!
Nieuws uit groep 7/8:
Bijna alle CITO toetsen zijn gemaakt en alle kinderen uit groep 8
hebben hun schoolkeuze gemaakt. Zo langzaamaan begint het
hoofdstuk ‘voortgezet onderwijs’ voor groep 8 steeds meer vorm
te krijgen. Volgende week hebben we nog één CITO toets in
groep 7/8 en dan zijn we voor de komende tijd klaar met CITO’s.
Na een aantal weken geen HVO les, geeft meester Jochem
inmiddels elke week een online les. De kinderen hebben allemaal
een Chromebook voor zich en kunnen op die manier de les
volgen en communiceren met meester Jochem. In het begin was
het wel wat wennen. Zo ontdekten we dat je tijdens de les de
achtergrond kunt veranderen, je duim voor de camera kunt
houden of kunt wiebelen met je beeldscherm. Inmiddels kennen
we al die trucjes en volgt iedereen netjes de les.
Vorige week woensdag hadden we bezoek van juf Maijke en Tys. De kinderen vonden het erg
leuk om hun juf weer even op school te zien en natuurlijk om kleine Tys te bewonderen. Als
klassencadeau hadden de kinderen klompjes versierd waar Tys’ naam op stond.
Bijlagen:
➢ Bag2school
➢ Handleiding inloggen Google Meet
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 april a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Maandag 29 maart t/m
Donderdag 1 april
Dinsdag 30 maart
Vrijdag 2 t/m maandag 5
april
Vrijdag 9 april
Woensdag 14 april
Vrijdag 16 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april

Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
Himmeldei
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.
Eindtoets Route 8.
Gezamenlijke dag Comprix College.
16.15 Uur MR overleg.
Eindtoets Route 8 groep 8.
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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
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

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).
Start kledinginzamelactie Bag2school.
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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