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Even voorstellen:
Vanaf maandag 17 mei tot aan de zomervakantie kom ik als
onderwijsassistent in de groepen 1 t/m 6 werken op jullie school, ‘t
Ambyld. Mijn naam is Alberta van der Heide. Ik woon samen met mijn
man Peter en zoontje Jostan in het bosrijke Beetsterzwaag.
Naast werken op jullie school, heb ik mijn eigen yoga studio. In mijn
vrije tijd rijd ik graag paard, wandel ik veel in het bos met onze Dalmatische hond Jemen en
vind ik het fijn te tuinieren. Ik heb er zin in kijk er naar uit iedereen te mogen ontmoeten!
Hartelijke groet, Alberta van der Heide
Happy Stones:

.
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Nieuws uit groep 3/4:
We hebben al verschillende tafelkampioenen in
groep 4! Die kinderen krijgen vandaag hun
tafeldiploma mee. Wie nog geen diploma heeft
gehaald, kan in de vakantie nog even oefenen en
wie weet lukt het daarna. Vandaag had Finn een
mooie spreekbeurt over dino’s. Hij had speciaal
zijn mooie dinoshirt aangetrokken en had ook
veel verschillende soorten dino’s mee om te
laten zien, super! Na de meivakantie graag weer
op dinsdag en donderdag de gymkleding
meenemen. Nu eerst genieten van 2 weekjes
vrij!
School on wheels:
Vanuit de leerlingenraad kwam het idee om een school on wheels te organiseren. Morgen,
vrijdag 30 april mogen de leerlingen skeelers, rolschaatsen, stepje, skateboard of skelter mee
naar school nemen om in de pauze mee te spelen.
Vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang:
Namens basisschool “t Ambyld” leggen wij u een korte vragenlijst voor. Door middel van deze
vragenlijst hopen we inzicht te krijgen in de behoefte naar kinderopvang in Terwispel.
Schoolkamp groep 7/8 Kameleondorp Terherne, 26, 27 en 28 mei:
Gisteren hebben we in de teamvergadering gesproken over het schoolkamp groep 7/8. Een hele
lastige. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er nog geen formele aanbevelingen van de PO-Raad
dit wel/niet te doen. Dus koersen op basis van de huidige regels en gezonde verstand.
✓ We reizen per fiets
✓ Begeleiding door eigen leerkrachten
✓ We overnachten in een kampeerboerderij, dus niet in kleine ruimtes zoals bijvoorbeeld
een tent.
✓ We zijn de enigste groep op de accommodatie
✓ Scherp op de hygiëne, goed ventileren, etc.….
✓ Instemming van de MR
✓ Belangrijke aanbeveling: dat alle kinderen en de leerkrachten op de dag voorafgaand
aan vertrek een coronatest te doen.
➢

Nu nog de vraag aan u als ouder (-s)/verzorger (-s) van de leerlingen van groep 7/8.
Stemt u er mee in dat we het schoolkamp groep 7/8 op basis van bovenstaande
argumenten door laten gaan? Als bijlage bij deze nieuwsbrief een formulier, een papieren
versie krijgen de leerlingen van groep 7/8 vandaag mee waarop u uw aandachtspunten,
zorgen, instemming of afkeuring kenbaar kunt maken. In verband met de voorbereiding
zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 7 mei zien wij uw reactie tegemoet via mail
(info@ambyld.nl).

NL Doet:
Coronaproof doen we zaterdag 29 mei a.s. mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland:
NL Doet. We gaan het zand onder de vogelnestschommel aanvullen, losse tegels van de
moestuinbakken opnieuw vastmaken en een insectenhotel plaatsen. Doet u ook mee? Voor
opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf Grasmeijer, via mail
(info@ambyld.nl) óf telefonisch (0513-463500). Om 08.30 uur staat de koffie klaar, de
verwachting is dat we rond 12.00 uur klaar zijn. Wij vragen u mee te nemen: schep, kruiwagen
en handschoenen.
Bijlagen:
➢ Instemmingsformulier schoolkamp groep 7/8.
➢ Kledingactie Bag2school.
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➢
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Vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang.
Seppo game

Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 mei a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Vrijdag 30 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
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

School on Wheels.
Meivakantie.
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
08.30 Uur online directeurenoverleg.
Juf Fimke jarig.
Pinksteren (geen school).
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
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.
Inleveren vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang.
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
MSM (schoolbibliotheekkast) omruilen.
13.00 Uur leerlingenraad 5.
19.30 Uur OR overleg.
Ophaaldag Bag2school.
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
Schoolreis groep 5/6.
19.30 Uur OR vergadering.
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.
School on Wheels.
Start zomervakantie t/m zondag 22 augustus.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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