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Djembé:
Vandaag hebben alle groepen een ritmische djembéles gehad van Moustapha.

Hulp gevraagd!!!!:
Eindelijk is het dan zover! Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei gaan we drie lokalen (het huidige
lokaal van groep 3/4 en 5/6 en het lokaal daartussen, (wij noemen dat het handvaardigheid
lokaal) opleveren, zodat op maandag 31 mei de vernieuwbouw van ‘t Ambyld kan starten. Die
mededeling overrompelde ons enigszins, maar we weten waar we het voor doen!
Het plan:
➢ We gaan de peuters verhuizen naar Us Doarpshus
➢ Wanneer het peuterlokaal leeg is, verhuist groep 3/4 naar het peuterlokaal
➢ Groep 5/6 verhuist naar het speellokaal
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Zaterdag 29 mei is het ook NL Doet. We gaan het zand onder de vogelnestschommel aanvullen,
losse tegels van de moestuinbakken opnieuw vastmaken, het schoolplein onkruidvrij maken en
nieuw zand in de zandbak doen.
Wie kan/wil (ook ouders van de peuters) ons daarbij coronaproof helpen
vrijdagmiddag 28 mei en/of zaterdagmorgen 29 mei?
Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met Roelf, via mail (info@ambyld.nl)
óf telefonisch (0513-463500). Om 08.30 uur staat de koffie klaar. Wij vragen u (voor NL Doet)
mee te nemen: schep, kruiwagen en handschoenen.
Nieuws van de peuters:
Wij gaan tijdelijk verhuizen! De verbouwing van het Ambyld gaat bijna starten.
Met het oog op de veiligheid van de peuters hebben we besloten om tijdelijk te verhuizen naar
het dorpshuis. We kunnen hier terecht in de ruimte waar eerder de peutergroep gebruik van
heeft gemaakt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een veilige buitenruimte op deze locatie.
Op maandag 31 mei gaan we hier starten. We blijven hier in ieder geval tot en met de
herfstvakantie.
Nieuws uit groep 1/2:
We zijn deze week gestart met 26 kleuters, een gezellige drukte!
Thema waar we over werken, is “Mijn lichaam”. We leren elke dag een nieuw woord met Wim de
woordspin, hebben met Arie de letterkanarie de letters van i-k geleerd en oefenen de volgende
doelen:
- Letterkennis; woorden met 4 verschillende beginletters bij elkaar zoeken, 6 letters
benoemen, 12 letters benoemen.
- Gewicht; wegen met de handen, wegen met de weegbalans, begrippen zwaar-lichtzwaarder-lichter, getalswaarde van gewicht.
- Lichaamshoudingen; aanwijzen, benoemen en nadoen.
Op de Onderbouwd app staan spelletjes over “Mijn lichaam” en ook op Onderbouwd online staan
leuke tips voor thuis. Elise Faber wordt binnenkort 4 jaar en komt ook bij ons op school. Veel
plezier op ’t Ambyld Elise! De kinderen hebben deze week een briefje meegekregen over de
verjaardag van de juffen van groep 1 t/m 4, op woensdag 26 mei.
Nieuws uit groep 3/4:
Ondanks het tegenvallende weer waren er veel enthousiaste verhalen over de meivakantie. Er
was ook een pechgeval in de meivakantie, want Karin was van een paard gevallen en had hierbij
een scheur in haar bekken opgelopen. Ze maakt voorlopig nog gebruik van een rolstoel, maar is
daar al heel handig mee en alle klasgenoten vinden het heel interessant. We zijn deze week
begonnen met ‘Leesmeter’; samen gaan we proberen 1000 bladzijden te lezen. Dat is best en
uitdaging, maar het helpt wel als je daarbij nieuwe boeken kunt inzetten. De kinderen hebben
allemaal een mooi leesboek uitgezocht en vullen na het lezen op hun eigen meter in hoeveel
bladzijden ze hebben gelezen. De nieuwe boeken zijn in ieder geval enthousiast ontvangen, dus
het gaat vast lukken om deze uitdaging te halen! Naast zelf lezen, genieten de kinderen ook van
voorlezen en ze leven momenteel helemaal mee met het boek van Jochem Myjer over De
Gorgels. Vandaag doet Djurre zijn spreekbeurt over zeilen en volgende week staat de laatste
spreekbeurt gepland en gaat Yang Yang Bi ons iets vertellen over reptielen. Volgende week
woensdag vieren we samen met groep 1 en 2 de verjaardag van de juffen en stagiaires van
groep 1 t/m 4; dat wordt vast een heel gezellige dag!
Nieuws uit groep 5/6:
We hebben heerlijk meivakantie gehad en gaan goed uitgerust aan de laatste weken tot aan de
zomer beginnen. De komende tijd gaan we veel aan de slag met de laatste hoofdstukken van de
methodes en zullen daarbij ook veel herhaling aanbieden. Herhaling op stof waarvan blijkt dat
die toch nog niet helemaal goed zit, maar ook als voorbereiding op wat er allemaal nog komen
gaat. Ook hierbij komen uiteraard de tafels en deelsommen weer aan bod. We hebben nu alle
tafels getoetst, maar niet iedereen heeft alle stickers (al) behaald. Willen jullie thuis hier eens
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naar vragen en er nog mee aan de slag gaan? Zoals het nu lijkt verhuizen we binnenkort naar
een andere plek in school, vanwege de verbouwing. We doen er natuurlijk alles aan om dit
soepel mogelijk te laten verlopen. En gaan voor een leuke afsluiting van het schooljaar op onze
nieuwe plek!
Even een berichtje uit Drachten.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gegeven, vandaar nu maar even.
Ik heb de operatie gehad en die is goed gegaan en daarna heb ik 15 bestralingen in het RIF
gehad. Op Hemelvaartsdag was mijn laatste ritje naar Leeuwarden. Ondertussen ben ik gestart
met het innemen van antihormoonpillen. Dus eigenlijk zijn alle stappen gezet en ben ik nu klaar
met de behandelingen.
Volgende week moet ik nog wel naar de KNO-arts, tijdens de operatie ontdekten ze een cyste
op mijn strottenklepje. Deze dokter gaat dit nog een keer bekijken en bespreken of ik hier ook
iets mee moet, nog even afwachten dus.
Afgelopen weekend heb ik de eerste vaccinatie gekregen en in juni krijg ik de tweede prik. Dit
geeft mij een goed gevoel, ik houd me natuurlijk nog aan alle regels maar toch.
Verder ben ik gestart bij de oncologische revalidatie, daar ga ik werken aan mijn conditie,
energieverdeling enz. Ook mijn linkerarm mag ik wel gebruiken maar niet forceren dus daar
gaan ze mij ook bij helpen. Allemaal zaken om nu goed te herstellen zodat ik jullie straks
allemaal weer vol energie kan begroeten op school.
Verder ben ik vandaag al erg verwend op school met 2 prachtige bloempotten met een
aardbeiplantje erin. Ik voelde me meteen al jarig en dat is pas op Pinkstermaandag. Alle
kinderen hebben een vingerafdruk op de potten gezet en er iets leuks van gemaakt. Ook kreeg
ik nog 2 pakketjes mee, maar die mag ik pas maandag uitpakken. Spannend!!!
Wat een verwennerij, daar word ik erg blij van. Niet erg om jarig te zijn of te worden als je op 't
Ambyld werkt.
Fijne Pinksterdagen allemaal en groetjes.
Juf Fimke
Nieuws uit groep 7/8:
Op het moment van schrijven zitten we nog in spanning of het schoolkamp dit schooljaar door
kan gaan. Stiekem zijn we al begonnen met het instuderen van de acts voor de bonte avond.
Want: kamp of geen kamp, een bonte avond gaat er komen!
De afgelopen weken hebben we het geluk gehad dat juf Marije veel bij ons in de klas was. Met
twee juffen in de klas was er extra ruimte om de groep te splitsen, om een klein groepje een
extra instructie te geven of om de uitleg net even op een andere manier te krijgen dan je
gewend was. Komende dinsdag is juf Marije voor het laatst bij ons in de klas.
Op dinsdag 1 juni hebben we de aardrijkskunde toets op de planning staan. We hebben samen
besloten er een open-boek-toets van te maken. Het is niet nodig om de toets voor te bereiden,
aangezien de kinderen het boek mogen gebruiken om de antwoorden op te zoeken. De kinderen
hebben er zelf voor gekozen om een kopie van de samenvatting mee naar huis te nemen of
niet. Ondertussen zijn we ook druk bezig met het voordragen van de gedichten. We hebben al
kunnen luisteren naar veel leuke en grappige gedichten over verschillende onderwerpen. Het
echt voordragen van een gedicht blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Rustig spreken, het publiek
aankijken en letten op intonatie zijn punten die vaak terugkomen bij de tips en tops. Doe er je
voordeel mee als je nog niet bent geweest..
Route 8:
De kinderen van groep 8 van het basisonderwijs moeten langer wachten op de uitslag van Route
8 die ze afgelopen maand hebben gemaakt. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) had
voorzien dat de leerling- en schoolrapporten maandag beschikbaar zouden komen, maar heeft
dit uitgesteld. ‘Er is bij de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen uit te
voeren, zodat deze normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen achter de
rug hebben’, aldus het CvTE. Het is de bedoeling dat bij de berekeningen van de toets adviezen
rekening gehouden wordt met eventuele leerachterstanden als gevolg van de schoolsluitingen
van afgelopen jaar.
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Schoolreis en -kamp Terherne
Helaas laat de situatie rond coronabesmettingen schoolreizen en schoolkampen nog niet toe.
Vanuit de GGD en het RIVM worden schoolreizen en kampen afgeraden. Comprix neemt voor
haar scholen dat advies over. Dat betekent dat het schoolkamp van groep 7/8 volgende week
niet doorgaat. Een enorme teleurstelling…. Vandaag hebben we contact gezocht met
Kameleondorp Terherne op zoek naar een andere datum nog voor de zomervakantie en hopen
we op versoepelingen na 9 juni, zodat we alsnog op kamp kunnen.
Juf Marije:
Willen we hartelijk dank zeggen voor de periode dat ze hier op ’t Ambyld is geweest. Volgende
week gaat ze invallen op de Oanrin in Bakkeveen. Bedankt voor de periode hier Marije en veel
succes in Bakkeveen!
Plan B: leerkracht, leerling, hele klas in quarantaine:
In nieuwsbrief 19 maakten we melding van onderstaand.
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. Plan B geldt ook voor ons als team.
•

Indien leerlingen vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale maatregelen geen fysiek onderwijs
vanwege Corona kunnen volgen:

1. Gaan ouders en school met elkaar in gesprek om de (on)mogelijkheden van onderwijs-opafstand te bespreken.
2. Leerlingen die thuis onderwijs moeten volgen, kunnen een verbinding met school tot stand
brengen via Google Meet tijdens de instructiemomenten en op met de leerkracht afgesproken
tijdstippen.
3. De leraar geeft toestemming (of niet) om zich te laten filmen.
4. Als leerlingen in beeld komen geven de ouders toestemming daarvoor (of niet).
5. De ouders van de leerlingen waar de beelden binnenkomen moeten aangeven zorgvuldig met
deze beelden om te gaan. Deze bijvoorbeeld niet opslaan of bewerken.
Ouder tevredenheidspeiling:
Vandaag krijgen alle oudste kinderen uit het gezin een dichte envelop mee naar huis met daarin
informatie en inloggegevens over een oudertevredenheidspeiling. Digitaal invullen van deze
vragenlijst kan van donderdag 20 mei t/m vrijdag 11 juni.
Vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang:
Denkt u nog even om het inleveren van de vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang voor 1
juni?
Bijlagen:
➢ Kledingactie Bag2school.
➢ Vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 juni a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Donderdag 20 mei t/m
Vrijdag 11 juni
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei

Digitale oudertevredenheidspeiling (zie brief).
Juf Fimke jarig.
Pinksteren (geen school).
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
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Woensdag 26 mei
Woensdag 26 t/m vrijdag
28 mei
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
Dinsdag 8 juni
Vrijdag 11 juni
Dinsdag 15 juni
Dinsdag 22 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

Ontruimingsoefening.
Verjaardag vieren juffen groep 1 t/m 4.
Schoolkamp groep 7/8 (Terherne), gaat deze 3 dagen niet
door, we proberen nog voor de zomervakantie een nieuwe
datum te plannen.
13.00 Uur opleveren/verhuizen peuters, groep 3/4 en groep
5/6.
09.00 Tot 12.00 uur NL Doet en
opleveren/verhuizen peuters, groep 3/4 en groep 5/6.
Start kledinginzamelactie Bag2school.
Cito toetsweken.
Inleveren vragenlijst behoeftepeiling kinderopvang.
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
MSM M5 (schoolbibliotheekkast) omruilen.
13.00 Uur leerlingenraad 5.
Ophaaldag Bag2school.
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
Digitale oudertevredenheidspeiling (laatste dag).
Schoolreis groep 5/6.
19.30 Uur OR vergadering.
Gastles verkeer groep 7/8.
Studiedag team (geen school voor leerlingen).
08.30 Uur 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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