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CITO toetsen:
De CITO toetsen zijn afgerond. De resultaten vallen over het algemeen in positieve zin op! Samen
hebben we het goed gedaan. De scores van de leerlingen van technisch lezen, spelling, spelling
werkwoorden, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen&wiskunde bespreken we met het gehele
team op de teamvergadering van volgende week maandag 12 april. De leerlingen van groep 8
hebben ook hun gesprek gehad en weten nu naar welk niveau ze uitstromen en naar welke school ze
gaan. Drie leerlingen gaan naar OSG Sevenwolden in Heerenveen, twee leerlingen gaan naar het
Nordwin College eveneens in Heerenveen, twee leerlingen gaan naar de Burgemeester
Harmsmaschool in Gorredijk en twee leerlingen naar SGM Liudger in Drachten.
Even voorstellen:
Hallo, mijn naam is Marije Klazema. Ik woon in Ureterp, samen met mijn man en drie dochters
(twee van 11 en eentje van 7 jaar). In mijn vrije tijd lees ik graag, ik wandel veel en ik vind het
erg leuk om te bakken. Zoals u in de vorige nieuwsbrief las, ben ik de komende weken aanwezig
op 't Ambyld om te re-integreren. Dat doe ik op maandag tot en met woensdag en in principe in
groep 7/8. De eerste dagen zijn alvast goed bevallen!
Tennisles en Himmeldei
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Nieuws van de peuters:
Ook al hebben we buiten de laatste dagen nog sneeuw en hagelbuien, bij ons in de klas staat
het voorjaar centraal. Na de kip, het ei en het kuiken zijn we nu bezig met het schaap en
lammetjes. We leren de gebaren van voorjaar, schaap en lammetje (te vinden op YouTube )
stempelen en plakken een schaap, spelen met de boerderij en boerderijdieren en zingen de
liedjes:
Schaapje, schaapje, heb je mooie wol, ja baas, ja baas, 3 zakken vol.
1 voor de meester en 1 voor de vrouw, 1 voor het kindje dat bibbert van de kou.
Schaapje, schaapje, heb je mooie wol, ja baas ja baas, 3 zakken vol!
Lammetje, lammetje, lammetje, kom toch eens over mijn dammetje,
lammetje lief, lammetje klein, wil je wel mijn vriendje zijn.
Agenda peuters:
14 april
21 april
28 april
3 t/m 14 mei

:
:
:
:

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:
Deze week de laatste week dat we aan thema “lente” werken. We zijn hard aan het oefenen met
de vormen deze week. Volgende week beginnen we met thema “familie”.
We zouden het heel leuk vinden als alle kinderen een familie foto meenemen naar school.
Deze periode oefenen we:
• Woordenschat
• Splitsen; (on)eerlijk verdelen, aantallen splitsen en weer samenvoegen.
We leren de letters van r-oo-s.
We hebben ons schoolreisje, onder voorbehoud, verplaatst van 26 april naar 6 juli.
Vorige week zijn we hard aan het werk geweest in de moestuin, spitten, compost er op. Flinke
hulp er bij! Juf Annewieke had vorige week kuikentjes mee naar school, erg interessant!
Vorige week dinsdag hebben we flink het plein opgeruimd met de Himmelwike!
Nieuws uit groep 3/4:
De eerste spreekbeurt in groep 4 was een groot succes; Isaac heeft ons veel geleerd over de
ooievaar! Deze week krijgen de kinderen van groep 4 een briefje mee met een nieuwe planning
van de overige spreekbeurten. Juf AnneWieke van groep 1/2 kwam vorige week bij ons in de
klas met een paar schattige kuikentjes en het filmpje van Nieuws uit de Natuur over
kippeneieren sprak daarna extra aan. Vanaf volgende week gaan we elke donderdag weer naar
gym voor spellessen. Helaas geeft meester Luca geen gymlessen meer op onze school. Juf
Annet kan op dinsdag nog geen gymles geven, omdat er dan met gymtoestellen wordt gewerkt.
Voorlopig dus alleen op donderdag de gymkleding (compleet!) meenemen. Groep 3 rekent
momenteel veel met geld; misschien leuk om daar thuis ook eens aandacht aan te schenken.
Groep 4 heeft onlangs kennisgemaakt met de digitale tijd; ook leerzaam om thuis eens te
oefenen. Groep 4 is daarnaast druk bezig om stickers op hun tafeldiploma te verdienen. Vraag
maar eens welke tafel(s) ze nog moeten oefenen. Deze week hebben we met de hele klas aan
‘theaterlezen’ gedaan. De kinderen lezen dan in twee- of drietallen een verhaal, waarbij elk een
eigen rol heeft; erg leuk! Nog even ter info: het schoolreisje van groep 1 t/m 4 is verplaatst van
26 april naar dinsdag 6 juli……hopelijk kan het dan doorgaan.
Nieuws uit groep 5/6:
Na heerlijke Paasdagen was het even wennen dat we op dinsdag op school kwamen en gaat de
week wel erg snel voorbij. Dit is zeker de kinderen ook niet ontgaan! We zijn de week begonnen
met verslag van de Cito toets Gymnastiek van vorige week. Dit was toch wel een erg gekke
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toets met rare opdrachten... Toen we bij de oplossing kwamen en letters moesten invullen
hadden we ineens door dat het allemaal maar een grapje was. Nou een geslaagde grap was het
zeker! (Vonden de juffen!) We zijn op dit moment aan het werk het met een geheim project en
maken hier veel tijd voor vrij. Daarnaast werken we nog steeds met Scoor een boek dus zijn
regelmatig in allerlei verschillende vormen aan het lezen. Het einde nadert al, dus we doen nog
even flink ons best om wat stickers te verdienen.
Vrijdag 9 april staat er weer een tafel centraal, deze keer doen we allerlei deelsommen uit de
tafel van 6. De week daarna staat de tafel van 7 op het programma.
Dinsdag 13 april is het Nationale Buitenlesdag. Bij mooi weer gaan we deze dag veel buiten
werken aan verschillende opdrachten. Dit is op het plein, maar de gymles gieten we in een heel
ander jasje dit keer. Daarvoor is het fijn om de kinderen kleding en schoenen (laarzen?) aan te
laten doen die vies mogen worden. Mocht het minder mooi weer zijn, dan gymmen we binnen
dus bij twijfel graag voor de zekerheid de gymtas mee! Volgende week vrijdag (16 april) is het
de laatste dag dat juf Loes bij ons in de klas is. Via deze weg willen we haar alvast bedanken
voor alles wat ze voor ons gedaan heeft! Deze dag wordt er in de klas zeker nog aandacht
geschonken aan haar vertrek.
Nieuws uit groep 7/8:
De laatste ‘cito-toets’, waarover we schreven in de vorige nieuwsbrief, was vorige week
donderdag. Niet geheel toevallig was het die dag ook 1 april. Een geschikte dag dus om de
kinderen een 1-april-cito-toets te laten maken. De kinderen kregen te horen dat er elke 4 jaar in
groep 5 t/m 8 een gym cito wordt afgenomen, vandaar dat ze deze toets nog nooit eerder
hadden gehad. De kinderen keken wel wat raar op toen ze bij het praktijk onderdeel met hun
potlood in de mond hun eigen naam moesten schrijven. Bij de één viel het 1-april-kwartje wat
eerder dan bij de ander, maar uiteindelijk konden we er allemaal wel om lachen.
De donderdag voor het Paasweekend hebben we met groep 7/8 paaseieren gezocht in het bosje
naast school. Je bent namelijk nooit te oud om te verstoppen of te zoeken. Van de 60 eitjes
vonden we er 45. Mocht u nog een leuke activiteit willen komend weekend: er liggen nog 15
eitjes verstopt! Vanaf komende week starten we met het voordragen van de gedichten. De
kinderen hebben hun gedicht al mee naar huis gekregen. Het rooster wie wanneer aan de beurt
is, heeft u via de mail gekregen. Hieronder een paar foto’s van de gym-cito-toets.
Maandagmorgen 19, dinsdagmorgen 20 en woensdagmorgen 21 april maken de kinderen van
groep 8 de Centrale Eindtoets groep 8. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen
die opgedeeld zijn in verschillende deeltoetsen. Heel veel succes jongens en meisjes!
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Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 april a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Woensdag 14 april
Vrijdag 16 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Zaterdag 1 t/m zondag
16 mei
Dinsdag 18 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Woensdag 26 mei
Woensdag 26 t/m vrijdag
28 mei
Zaterdag 29 mei
Maandag 31 mei
Maandag 31 mei t/m
Vrijdag 11 juni
Dinsdag 1 juni
Vrijdag 4 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
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

08.30 Uur online directeurenoverleg.
Laatste dag zwangerschapsverlof juf Maijke.
Opgave vormingsonderwijs groep 6 en 7.
Eindtoets Route 8.
16.15 Uur MR overleg.
Eindtoets Route 8 groep 8.
Eindtoets Route 8 groep 8.
Alternatief voor de Koningsspelen.
Koningsdag (geen school).
Meivakantie.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
Juf Fimke jarig.
Pinksteren (geen school).
Schooljudo groep 1 t/m 8.
Verjaardag vieren juffen groep 1 t/m 4.
Schoolkamp groep 7/8 (Terherne).
NL Doet 09.00 tot 12.00 uur.
Start kledinginzamelactie Bag2school.
Cito toetsweken.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
13.00 Uur leerlingenraad 5.
19.30 Uur OR overleg.
Ophaaldag Bag2school.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
13.00 Uur kanjertraining voor het gehele team.
Schoolreis groep 5/6.
Studiedag team (geen school voor leerlingen).
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.
Schoolreis groep 1 t/m 4.
Laatste schooldag.
Start zomervakantie t/m zondag 22 augustus.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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