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Hulp gevraagd!!!!:
Eindelijk is het dan zover! Morgen 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.
Het plan:
➢ Vrijdagmorgen vanaf 11.00 uur brengen we tafels, stoelen en klein materiaal van het
lokaal van groep 3/4 samen met deze leerlingen naar het lokaal van de peuters.
➢

’s Middags gaan we samen met de grote (-re) kinderen klein materiaal van de peuters
verhuizen naar us Dorpshus.

➢

Vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur maken we de lokalen van groep 3/4, 5/6, handvaardigheid
en lokaal van de peuters helemaal leeg en verhuizen we groep 3/4 naar het peuterlokaal
en groep 5/6 naar het speellokaal. Daarbij kunnen we nog hulp gebruiken!

Zaterdag 29 mei is het NL Doet. We gaan het zand onder de vogelnestschommel aanvullen,
losse tegels van de moestuinbakken opnieuw vastmaken, het schoolplein onkruidvrij maken,
een bak om de boom bij de zandbak plaatsen en nieuw zand in de zandbak doen. Ook daarbij
is alle hulp welkom! Ook brengen we deze ochtend de laatste zware dingen met een kar naar
Us Doarpshus. Tijd: 08.30 (koffie en thee staat klaar) – 12.00 uur. Wij vragen u (voor NL
Doet) mee te nemen: schep, kruiwagen en handschoenen.
➢
▪
▪
▪
▪

Coronaproof:
het wordt zowel vrijdag als zaterdag mooi weer. Koffie en thee doen we buiten.
In school dragen we een mondkapje, buiten hoeft dat niet.
Het spreekt voor zich dat we de Coronabasisregels in acht nemen.
Bij deze mail zit een gezondheidscheck, graag uw aandacht daarvoor.

Wie kan/wil (ook ouders van de peuters) ons 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).
Nieuws uit groep 1/2:
Er is melding gemaakt van waterpokken in groep 1/2. Informatie daarover is als bijlage
bijgesloten.
Asbest:
Volgende week worden in de oude lokalen ramen verwijderd en gestart met het verwijderen van
de vloeren. Eind volgend week komt de asbestsaneerder de ‘losse’ asbest materialen uit de
kruipruimte verwijderen. Het verwijderen en herplaatsen van de kozijnen zal in de
herfstvakantie plaatsvinden. Daarbij is er geen risico voor volwassenen en/of kinderen. Alles
verloopt volgens veiligheidsvoorschriften, maar het kan zijn dat u mensen in witte pakken ziet
rondlopen.

O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

