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Plan B:
Stel: we worden geconfronteerd met een situatie waarin een leerling, een leerkracht of soms een
gehele klas in quarantaine moet, omdat een leerling of leerkracht positief getest is op Corona. Het is
aan de orde van de dag, ook binnen de scholen van Comprix. Het is misschien verstandig om nu
alvast na te gaan denken over een Plan B, hoe u als ouders de opvang regelt als een klas onverhoopt
5 of 10 dagen in quarantaine moet. Ook wij als school bespreken ons Plan B volgende week
woensdag tijdens de teamvergadering. Hoe wij als school een alternatief hebben om de lessen zo
goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Dat zal ook afhangen van beschikbare mensen en (digitale)
middelen en van uw beschikbaarheid als ouders.
Kinderhulp:
Ook dit jaar collecteren wij weer voor Kinderhulp. De collecte is van 19 t/m 24 april en ditmaal
komen de collectanten met een collectebus langs, zodat men zich heel makkelijk aan de
anderhalve meter regel kan houden (en bij ziekte komt de collectant niet). Mocht u de collectant
onverhoopt missen, digitaal doneren kan ook, klik dan op onderstaande link. ( En delen hiervan
wordt natuurlijk op prijs gesteld, alles voor een hogere opbrengst, zodat kinderhulp meer geld
ontvangt om kinderen in armoede te steunen)
https://kinderhulp.digicollect.nl/jikkekortstra?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm
campaign=nationaal-fonds-kinderhulp
Voor meer info kunt u terecht bij Jikke Kortstra ( 0513-464547).
Bernadet’s Kinderopvang:
Openingstijden:
Maandag
7.00 – 8.30 uur
Dinsdag
7.00 – 8.30 uur
Donderdag
7.00 – 8.30 uur
Vrijdag
7.00 – 8.30 uur

14.30
14.30
14.30
12.00

–
–
–
–

18.00
18.00
18.00
18.00

uur
uur
uur
uur

Bij voldoende aanvraag is er mogelijkheid om ook BSO opvang aan te bieden op woensdag.
Ouders die op woensdag gebruik willen maken van deze opvang kunnen
contact opnemen met
Bernadet: 06-46451331
Alternatief voor de Koningsspelen:
Spijtig genoeg kunnen de Koningsspelen inclusief ontbijt door Corona niet
doorgaan. Als alternatief gaan de leerlingen vandaag happy stones
beschilderen die we vervolgens met de groep ergens gaan neerleggen om
de vinder blij te maken. Als je zo'n steen vindt, mag je deze meenemen
naar huis, of op een ander plekje neerleggen om iemand anders een
geluksmomentje te bezorgen.
Nieuws van de peuters:
Wij zijn druk bezig met zaadjes zaaien en kijken wat daaruit groeit. Net als Stip en zijn vader
hebben wij in de klas ook tomaatjes in de modder gestopt. Stip denkt dat ze gaan groeien door
ze in de nacht met de zaklamp te beschijnen maar wij hebben ze maar in het zonnetje gezet.
Ook geven we ze iedere dag water met de gieter. Zouden ze gaan groeien? Spannend hoor!
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Dimmele dammele dont, een zaadje in de grond
dimmele dammele duit daar komt een plantje uit.
Volgende week maandag gaan we afscheid nemen van Mats.
We wensen hem alvast veel plezier toe op de basisschool.
Agenda peuters:
28 april
:
3 t/m 14 mei :
19 mei
:
24 mei
:
26 mei
:

overdrachtsgesprek Noud
meivakantie
overdrachtsgesprek Dewin
Vrij Pinkstermaandag
overdrachtsgesprek Djurre

Gesprekjes ('s middags, telefonisch ca. 13.00 uur) kunnen in overleg op een andere dag of tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
We zijn druk aan het werk over het thema ‘familie'. Wat leuk dat zoveel kinderen een familiefoto
meegenomen hebben! We hebben nu een prikbord vol familiefoto's waar de kinderen graag bij
staan te kijken en elkaar erover vertellen.
De kinderen hebben allemaal een tekening van hun familie gemaakt, ze hebben een huis voor
hun familie gebouwd, we hebben veel boekjes gelezen over ‘familie’ en naar aanleiding van het
boek “De mooiste moeder” (over moederdag) hebben we moeder in een bloemenbad getekend.
We zijn flink bezig met een cadeau voor een speciale dag in mei...maar dat blijft nog even
geheim.
We hebben de letters van r-oo-s geleerd en zijn veel aan het “hakken en plakken"; woorden in
stukjes hakken en weer aan elkaar plakken tot een woord; i-k, z-u-s, h-ui-s etc. We hebben het
liedje van “Opa Bakkebaard” geleerd:
Opa Bakkebaard heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed
Opa Bakkebaard is aan t werken en weet jij wel wat hij doet?
Hij veegt de vloer met een bezem, met een bezem
Hij veegt de vloer, zo veegt hij de vloer.
En we hebben zelf allerlei variaties hierop bedacht. Erg leuk!
Binnenkort mogen we 4 nieuwe leerlingen verwelkomen; Max, Diede en Kars en Mats worden 4
jaar. Welkom op 't Ambyld allemaal! Na de meivakantie beginnen we met thema “Mijn lichaam".
We werken aan de volgende doelen;
• Letterkennis; leren om letters te benoemen.
• Gewicht; leren wegen met de handen en het verschil aangeven tussen zwaar en licht,
leren wegen met de weegbalans en de weegbegrippen toepassen; even zwaar, zwaarder
en zwaarst en leren dat gewicht een getalswaarde heeft.
• Lichaamshoudingen; lichaamsdelen op een afbeelding aanwijzen en benoemen,
lichaamshoudingen aanwijzen, omschreven lichaamshoudingen nadoen.
Nieuws uit groep 3/4:
Onze klas hangt nu vol mooie schilderijen; we hebben namelijk de ‘lollybomen’ van de
Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser gemaakt. Het staat heel vrolijk! Ondertussen hebben
we weer verschillende spreekbeurten gehad. Matthijs had een spreekbeurt over Lego
Mindstorms en hij had ook z’n grote broer Wessel meegenomen om een robot in actie te kunnen
demonstreren. Deze week had Desiet haar spreekbeurt over tijgers; haar zus Kisanet had haar
goed geholpen bij de voorbereiding…super! Vandaag was Levi aan de beurt en hij had zijn twee
cavia’s meegenomen. Woensdag waren we met maar liefst 3
juffen in de klas, want naast juf Kayleigh kwam ook Femke
Idzerda een dagje stagelopen. Zij is van plan na haar VWOexamen de academische Pabo te doen. We wensen haar alvast
veel succes met haar opleiding.
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Na de zomervakantie komt er een nieuw meisje in groep 4 (de huidige groep 3). Ze heet Selah
en heeft al even om het hoekje gekeken bij ons in de klas en ze komt nog een keertje
proefdraaien. We kijken allemaal uit naar haar komst!
Nieuws uit groep 5/6:
Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Loes. We hebben er een leuke dag van
gemaakt en juf een mooi 'afscheidsboek' mee gegeven. Een bedankje met mooie bloemen erin
omdat ze ons heeft laten groeien. Dat betekent dus dat juf Maijke vanaf deze week bij ons in
de groep komt; Welkom juf Maijke! We hopen op een leuke tijd!
Vorige week dinsdag was het Nationale Buitenlesdag. Hier hebben we met de groep aan
meegedaan. Vanaf de pauze hebben we rekenen, taal en spelling op het plein gedaan. Een groot
succes! Al snel vlogen alle jassen uit en was iedereen druk aan het leren. De verzoekjes om dit
vaker te doen stromen al binnen en hier gaan we zeker mee aan de slag. Voor een
sfeerimpressie kunt u op de website kijken, hier staan een aantal foto's.
's Middags hebben we samen met groep 7/8 levend Stratego gedaan, een alternatieve gymles,
maar wat een succes! Ook zeker voor herhaling vatbaar! Komende week staan er nog de
(deel)tafel van 8 en 9 op het programma. Daarna starten we met alle tafels (in keersommen)
door elkaar, zodat deze tafels goed in ons hoofd blijven zitten. Dit blijf zeer belangrijk, het
scheelt zoveel tijd en frustratie als de tafels geautomatiseerd zijn. Nog niet alle briefjes voor
HVO/GVO zijn ingeleverd. Willen degene die dit nog niet gedaan hebben dit zo snel mogelijk
doen? Bedankt!
Nieuws uit groep 7/8:
Vorige week dinsdag 13 april was het Nationale buitenlesdag. Een mooie gelegenheid om ons
dictee buiten in estafettevorm te doen. De vraag ‘of we dit niet vaker kunnen doen’, zegt
genoeg over hoe leuk dit eigenlijk was. Het spel ‘Levend Stratego’ wat we ’s middags in het bos
speelden met groep 5/6, maakte de dag helemaal af.
De afgelopen weken zijn we met handvaardigheid bezig geweest met het bouwen van ons
ijsstokjesdorp. De kinderen hebben hard gewerkt aan een kerk, speeltuintje, vlot, huisjes en
hekjes. Het resultaat mag er wezen!
Afgelopen week had groep 8 de laatste bevestigende toets welk niveau ze gaan doen op het
voortgezet onderwijs. Spannend! Ze hebben zich er goed doorheen geslagen. In volle
concentratie werd de toets gemaakt.
Elke vrijdag bespreken we in groep 7/8 het huiswerk en krijgen de kinderen weer nieuw
huiswerk mee voor de komende week. Een aantal kinderen geeft aan dat zij het huiswerk op
donderdagavond maken en dan lang bezig zijn met de opdrachten. We hebben in de klas
besproken hoe je dit kunt voorkomen. De kinderen kwamen met allerlei oplossingen: gelijk in
het weekend al beginnen, dan heb je een groot deel al af. Of elke avond 5 minuutjes aan je
huiswerk werken, dan valt het qua tijd best mee.
Het komt geregeld voor dat we op vrijdag niet van alle kinderen het huiswerk hebben. Wilt u uw
zoon/dochter helpen herinneren dat ze het huiswerk mee naar school nemen op vrijdag?
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Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29 april a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Zaterdag 1 t/m zondag
16 mei
Dinsdag 18 mei
Woensdag 19 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
Woensdag 2 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

Happy Stones.
Koningsdag (geen school).
Meivakantie.
Schooljudo groep 1 t/m 8 (onder voorbehoud)
08.30 Uur online directeurenoverleg.
Juf Fimke jarig.
Pinksteren (geen school).
Schooljudo groep 1 t/m 8 (onder voorbehoud)
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 (onder voorbehoud)
MSM (schoolbibliotheekkast) omruilen.
13.00 Uur leerlingenraad 5.
19.30 Uur OR overleg.
Ophaaldag Bag2school.
Schooljudo groep 1 t/m 8 (onder voorbehoud)
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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