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NL Doet:
Goed weer, veel hulp en een mooi resultaat! Iedereen die heeft mee geholpen, hartelijk
bedankt! Zie ook www.ambyld.nl

Vernieuwbouw:
Vorige week vrijdag hebben we met hulp van de leerlingen en ouders het lokaal van de peuters,
groep 3/4, handvaardigheid en groep 5/6 helemaal leeggehaald. Vervolgens hebben we de
peuters verhuisd naar Us Doarpshûs, groep 3/4 naar het lokaal van de peuters en groep 5/6
naar het speellokaal. Een hele operatie, maar met al die hulp is het prima verlopen. Dank jullie
wel! Maandag 31 mei is een start gemaakt met het sloopwerk. Het sloopwerk en de
geluidsoverlast vindt zo veel mogelijk plaats voor 08.30 uur en na 14.30 uur. Dat lukt overigens
niet altijd……
De planning is dat groep 1/2 nog voor de zomervakantie haar intrek kan nemen in het
voormalig lokaal van groep 3/4, dat zou heel mooi zijn………
Via de website van school www.ambyld.nl proberen we jullie een beetje op de hoogte te houden
van de (verbouw-) ontwikkelingen.
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Pleinverkoop:
Vrijdag 11 juni organiseren we van 11.30 tot 14.30 uur een
coronaproof pleinverkoop. Tafels, stoelen, leerlingsetjes, historische
wandplaten, kasten, enz. verkopen we voor symbolische bedragen.
De opbrengst komt uw kinderen ten goede. Misschien zit er nog iets
voor u tussen?
➢

U bent met mondkapje en op 1,5 meter afstand welkom op het plein.

Nieuws van de peuters:
Afgelopen maandag zijn we ietwat onwennig gestart op onze tijdelijke locatie in Us Doarpshûs.
Gelukkig is al het speelgoed meegekomen en kunnen we hier ook heerlijk spelen.
De komende weken gaan we ontdekken welke kriebelbeestjes er leven en hoe ze wonen. We
gaan hier boekjes over lezen, liedjes zingen, tellen hoeveel stippen het lieveheersbeestje heeft
en kriebelbeestjes knutselen. En natuurlijk maken we een cadeautje voor vaderdag............wat?
Dat blijft nog even een verrassing.........
Nieuws uit groep 1/2:
We hebben vorige week een hele gezellige ‘juffendag’ gehad. Bedankt allemaal voor de leuke
cadeautjes! Groep 2 heeft deze week de Cito toets van taal en rekenen gemaakt. Ze vonden het
bere interessant en hebben heel goed hun best gedaan allemaal.
Deze week sluiten we het thema “Mijn lichaam” af. Volgende week beginnen we met het laatste
thema van dit schooljaar; “zomer”. We leren de letters van v-i-s.
Elke dag bieden we een nieuw zomerwoord aan.
De volgende doelen komen aan bod;
• Klanken; met een afbeelding woorden in klanken zeggen en samenvoegen, zonder
afbeelding, woorden leggen met letters of stempelen.
• Sorteren; op basis van 1, 2, 3 of 4 kenmerken.
• Symbolen; symbolen 1 t/m 6 koppelen aan een hoeveelheid, 1 t/m 12 koppelen aan een
hoeveelheid, 1 t/m 20 koppelen aan een hoeveelheid.
De Onderbouwd app en Onderbouwd online gaan volgende week ook over thema zomer.
Voor kinderen die in quarantaine zitten, is dit een mooie manier om thuis te oefenen.
Gesprek van de dag is natuurlijk de verbouwing. Wat vinden we het allemaal spannend! Heel
veel vragen! Lisa Drent wordt binnenkort 4 jaar en komt ook bij ons in de klas. Veel plezier op ’t
Ambyld Lisa!
Nieuws uit groep 3/4:
We zitten nu in het voormalig peuterlokaal en zijn daar al helemaal gewend. Het is nu wel flink
zweten met het warme weer en dan ook nog veel toetsen maken, maar de kinderen slaan zich
er goed doorheen. Levi zit helaas een poosje in thuisquarantaine, maar hij doet waar mogelijk
online met groep 4 mee. We zijn druk bezig voor Vaderdag, zitten regelmatig in de Kanjerkring
en hebben deze week ook iets met dans en muziek gedaan. Er hangen ook al 3 volle leesmeters
in de klas; dat betekent dat we met z’n allen al 300 bladzijden hebben gelezen. Dat schiet al
lekker op! Volgend schooljaar komt er een nieuwe leerling in de huidige groep 3. Ze heet Selah
en komt woensdag 16 juni een dagje meedoen met ons. Daar kijken we allemaal naar uit!
Nieuws uit groep 5/6:
We zijn verhuisd! Op vrijdag is onze hele klas verplaatst naar het speellokaal en maandag stond
echt alles op zijn plek en konden we hier starten. En het is alsof we hier altijd al gezeten
hebben, zo flink van alle kinderen! Een korte sfeerimpressies van onze nieuwe klas volgt hier
onder. Vorige week hebben we ook een online 'Meeting' gehad met juf Fimke. Om de beurt
hebben we in groepjes even met haar gekletst, dit was een groot succes met van beide kanten
enthousiaste reacties. In de klas zijn we inmiddels gestart met de Cito toetsen en zijn we met
de laatste lessen van verschillende methodes bezig. Heel fijn is het dat juf Alberta ons hierbij
helpt en we zo nog even nadruk kunnen leggen op belangrijke maar lastige dingen.
We tellen ondertussen ook af tot ons schoolreisje wat gepland staat op dinsdag 15 juni. De
bedoeling is dat we een superleuke dag gaan hebben op Schiermonnikoog. Alleen is de vraag of
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dit door kan gaan vanwege de Coronamaatregelen. Daarover krijgen we pas 9 juni uitsluitsel.
Om toch te zorgen dat we bij de boot in Lauwersoog komen en 's middags ook weer
thuiskomen, willen we vragen we er zou willen rijden.
We vertrekken om 7:55 uur vanaf school en de boot om komt om 17:20 uur weer aan in
Lauwersoog. Wie zou ons willen halen en/of brengen? De reiskosten kunnen worden vergoed
door de OR. Graag horen we wie er wil rijden en hoeveel kinderen er mee kunnen in de auto. Dit
mag per mail of via een briefje naar ons toe. Mocht Schiermonnikoog niet doorgaan, dan zorgen
we voor een alternatief schoolreisje. Hierbij hebben we dan geen auto's nodig.

Nieuws uit groep 7/8:
Afgelopen week zijn we met groep 7 begonnen met de CITO. Gelukkig hebben we tot nu toe nog
niet al te veel last gehad van de bouwwerkzaamheden en kunnen de kinderen in groep 7/8 zich
goed concentreren. Groep 8 heeft geen Cito’s meer en maakt werkbladen als voorbereiding op
het voortgezet onderwijs. Komende maandag komt wethouder Anko Postma een pleinbezoekje
brengen om aan de kinderen van groep 5 t/m 8 zaadjes te overhandigen zodat zij thuis een
mooie bijen- en vlindertuin te maken.
Bij de online HVO les hebben de kinderen sportslogans bedacht. Binnenkort schrijven we deze
over op stroken en hangen deze op in de school. De kinderen bedachten onder andere: ‘Sport
maakt je beter’ en ‘Sport is de redder van de aarde’.
Voor HVO (humanistisch vormend onderwijs) volgend schooljaar hebben we 11 opgaven
ontvangen. Twee aanmeldingen waren er voor PCGVO (protestants christelijk godsdienstig
vormend onderwijs). Dit laatste kan helaas niet doorgaan, omdat een groep minimaal uit 7
leerlingen moet bestaan. We gaan ervan uit dat ook deze kinderen aansluiten bij HVO. De
overige leerlingen van groep 7 en 8 mogen (op vrijwillige basis) de eerste les in het nieuwe
schooljaar bijwonen.
Omdat onze taal- en spellingsmethode uit is besteden we deze tijd aan het oefenen van lastige
spellingscategorieën, taal dilemma’s en het maken van een eigen prentenboek (over dat laatste
waren de kinderen het meest enthousiast overigens). We hebben de afgelopen week nagedacht
over het ‘probleem’ voor ons prentenboekverhaal (een blaadje die de boom kwijt was of een aap
die uitgleed over een banaan) en gaan de komende tijd bezig met het perfectioneren van het
echte verhaal en uiteindelijk het tekenen van de prenten. Aan het enthousiasme van de
kinderen kan het in elk geval niet liggen!
Inmiddels hebben ook alle leerlingen hun Route 8 Eindtoets score ontvangen. Het gemiddelde
van de Route 8 Eindtoets voor onze groep 8 is dit jaar uitgekomen op 196,2 punten. Het
landelijk (ongewogen) gemiddelde is dit jaar 206.
Contactgesprekken groep 1 t/m 7:
Deze vinden online via Google Meet of telefonisch plaats in de week van 28 juni t/m 1 juli.
Volgende week ontvangt u hiervoor een papieren en digitale versie.
Ouder tevredenheidspeiling:
Digitaal invullen van deze vragenlijst kan nog t/m vrijdag 11 juni.
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Bijlagen:
➢ Kledingactie Bag2school, inleveren op school kan t/m maandag 7 juni.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 juni a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Donderdag 20 mei t/m
Vrijdag 11 juni
Maandag 31 mei t/m
maandag 7 juni
Maandag 31 mei t/m
Vrijdag 11 juni
Dinsdag 8 juni
Vrijdag 11 juni
Dinsdag 15 juni
Vrijdag 18 juni
Dinsdag 22 juni
Woensdag 23 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni t/m
Donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli
Maandag 5 juli
Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

Digitale oudertevredenheidspeiling (zie brief).
Kledinginzamelactie Bag2school.
Cito toetsweken.
Ophaaldag Bag2school.
Schooljudo groep 1 t/m 8 gaat niet door.
Digitale oudertevredenheidspeiling (laatste dag).
11.30 Tot 14.30 uur pleinverkoop.
Schoolreis groep 5/6.
19.30 Uur OR vergadering.
13.00 Uur leerlingenraad 5.
Gastles verkeer groep 7/8.
Ontruimingsoefening.
Studiedag team (geen school voor leerlingen).
08.30 Uur directeurenoverleg.
Juf Annet jarig.
Schoolfotograaf
Rapport mee.
Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
Eindfeest groep 8.
16.15 Uur MR overleg.
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Verjaardag vieren juf Karin en juf Fimke.
Schoolreis groep 1 t/m 4.
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Laatste schooldag.
09.30 uur uitzwaaien groep 8
School on Wheels.
Start zomervakantie t/m zondag 22 augustus.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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