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Vernieuwbouw:
Inmiddels is het meeste
sloopwerk achter de rug en
zijn de installateurs begonnen
met het aanleggen van het
nieuwe netwerk. Het verloopt
volgens planning en dat
betekent dat groep 1/2 nog
voor de zomervakantie haar
intrek kan nemen in het
voormalig lokaal van groep
3/4. Via de website van school
www.ambyld.nl proberen we
jullie een beetje op de hoogte
te houden van de (verbouw-)
ontwikkelingen.
Oud ijzeractie:
Het sloopwerk heeft ook veel oud ijzer opgeleverd. Dat verzamelen we. In de laatste 3 weken
van dit schooljaar organiseren we een oud ijzeractie. De container hiervoor komt te staan of
staat reeds op het parkeerplein bij Us Doarpshus. Met de opbrengst van deze actie kan de
ouderraad weer veel goede en leuke dingen voor onze kinderen doen en kan de vrijwillige
ouderbijdrage laag worden gehouden. Het verzamelen kan dus weer beginnen!
Formatie schooljaar 2021-2022:
Met het team en MR hebben we het formatieplaatje vastgesteld. Voor het schooljaar 2021-2022
ziet het formatieplaatje er als volgt uit:

Dag:
Ma. mo
Ma. mi
Di. mo
Di. mi
Woe. mo
Woe. mi
Do. mo
Do. mi
Vr. mo
Vr. mi

Groep
1/2
Femke
Femke
Femke
Femke
Hillie

Groep
3/4
Hillie
Hillie
Annet
Annet
Annet

Groep
5/6
Liselotte
Liselotte
Liselotte
Liselotte
Fimke

Groep
7/8
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin

Hillie
Hillie
Femke
-

Annet
Annet
Roelf
-

Fimke
Fimke
Fimke
Fimke

Maijke
Maijke
Maijke
Maijke

IB

Maijke
Maijke

Dir.
X*
X*
X
X
X
X
X
X
X

NB:
• * Roelf heeft 0,9 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op maandag
• Het is nog niet duidelijk wanneer juf Fimke haar werkzaamheden weer kan oppakken. Juf
Loes (een bekende in groep 5/6) vervangt haar for the time being.
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•

Via de nieuwsbrief wordt u als ouder (-s) van wijzigingen op de hoogte gehouden.

Ook het komend schooljaar werken we met 4 combinatiegroepen. We groeien! Teldatum 2020:
69 leerlingen naar teldatum 2021: 76 leerlingen (inclusief instroom).
▪ Groep 1/2 20 leerlingen
▪ Groep 3/4 21 leerlingen
▪ Groep 5/6 12 leerlingen
▪ Groep 7/8 22 leerlingen
Nieuws van de peuters:
We zijn nog druk aan het werk met ons thema “kriebelbeestjes”. We hebben een wormenhotel in
de klas staan en kunnen zo zien hoe zij gangen onder de grond maken. Soms halen we een
worm eruit om ze te voelen en te bekijken. Een opzegversje dat we hierbij leren gaat als volgt:
Dag lieve regenworm,
wat heb jij een rare vorm!
Je hebt geen haren en geen benen,
Zelfs geen vingers en geen tenen.
Waar is je staart of snoet?
Ik zie het echt niet goed.
Kruip maar vlug in de grond,
Dat is voor jou heel gezond!
Agenda peuters:
18 juni: overdrachtsgesprek Jetse
25 juni overdrachtsgesprek Dylian
25 juni overdrachtsgesprek Djurre
28 juni overdrachtsgesprek Jorn
week 27 laatste schoolweek
10 juli t/m 22 augustus: zomervakantie
Nieuws uit groep 1/2:
We zijn druk bezig met het thema ‘zomer’. Alle kinderen vouwen deze week een vis en
stempelen de letters van v-i-s er bij. We maken een mooie tekening over wat er bij ‘zomer’
hoort en in de poppenhoek hebben we een ijskraam gemaakt, met een echt terras! Een groot
succes! We hebben het liedje ‘mijn tent’ geleerd en hierbij klappen, stampen, springen we op de
rijmwoorden;
2 lange stokken pak ik en het grote doek,
4 dikke stenen leg ik neer op elke hoek.
De stokken staan rechtop, mijn tent is klaar,
En wil je bij me in de tent, dan kom je maar!
We tellen elke ochtend alle kinderen en inmiddels komen we tot 28! Een hele lange rij.
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Nieuws uit groep 3/4:
Na een lange periode van quarantaine is Levi gelukkig weer terug in de klas. Op
woensdagochtend kwam onze nieuwe klasgenote Selah uit Wijnjewoude even meedraaien in de
groep. Ze voelde zich vrijwel meteen thuis bij ons en heeft zelfs een stukje voorgelezen aan de
klas, heel knap! We zijn allemaal druk met lezen, want we proberen samen 1000 bladzijden te
lezen. We zitten nu op een dikke 600 bladzijden en gaan voortvarend verder. De citotoetsen zijn
allemaal achter de rug en binnenkort vullen we de rapporten weer in. Van een aantal kinderen
hebben we het rapport nog niet op school; denkt u er even aan?
Nieuws uit groep 5/6:
Zo, wij hebben een gekke week achter de rug. Ineens moesten we noodgedwongen weer terug
naar het thuisonderwijs. Gelukkig is dit allemaal snel opgestart en hebben we het vlot opgepakt.
Bedankt voor het meedenken en de hulp die overal geboden is! Gelukkig zitten we nu weer met
z'n allen in de klas en starten we met de laatste loodjes voor de vakantie. Doordat we een tijdje
thuisgezeten hebben, moeten we nog wat Cito-toetsen inhalen. Hier zijn we al druk mee bezig.
Helaas kon door de Corona maatregelen ons schoolreisje naar Schiermonnikoog ook niet
doorgaan. We hebben een alternatief schoolreisje gepland op dinsdag 22 juni. We vertrekken
om 8:30 uur van school, op de fiets. Rond 15:00 uur zijn we weer terug.
Jullie krijgen nog een briefje met de bijzonderheden. We maken er een leuke dag van!
We hebben nog niet van iedereen zijn/haar rapport teruggekregen. Willen degene die het nog
moeten inleveren dit z.s.m. doen? Maandag 21 juni staat de laatste aardrijkskunde toets van dit
jaar gepland, de boekjes zijn inmiddels (weer) thuis om te leren. Succes! Ook voor
geschiedenis is er nog een laatste toets! Deze doen we op donderdag 24 juni. De boekjes
komen eraan! Hier ook veel succes!
Nieuws uit groep 7/8:
In het vorige blok van Atlantis hadden we het over planeten, sterren en het heelal. Erg
interessant vonden de kinderen. Toen we op het Jeugdjournaal te horen kregen dat er op 10
juni een zonsverduistering zou zijn, waren we er natuurlijk als de kippen bij. Om 8.30 stond de
livestream al stand-by (gelukkig nét op tijd voor de zonsverduistering die vanaf 11.19 te zien
zou zijn..). Nog leuker werd het toen de buurvrouw van school tijdens de pauze met een
eclipsbrilletje aankwam en we de zonsverduistering dus écht konden zien. Gaaf om te zien dat
er echt een ‘hapje uit de zon’ werd genomen door de maan.
In het nieuwe blok van Atlantis hebben we het over natuur op microniveau. We hebben de
afgelopen week geleerd hoe planten zich voortplanten. Onderweg naar gym kwamen we in veel
tuinen bloemen tegen met een duidelijke stamper en stuifmeelkorrels. De kinderen van groep
7/8 kunnen u er alles over vertellen.
We zijn in de klas ook druk bezig met het vaderdagcadeau. Wat dat gaat worden, houden we
nog even geheim. De insectenhotels die we met moederdag gemaakt hebben, zitten bij een
aantal kinderen al aardig vol. Metselbijen vliegen af en aan om de bamboestokjes dicht te
metselen en zo hun eitjes te beschermen tegen de komende winter. Kortom: we leren genoeg
over de bloemetjes en bijtjes in groep 7/8..
Bag2school:
De opbrengst van onze eerste Bag2school actie is: 182 kg oftewel €54,40. Allemaal hartelijk
dank voor het inzamelen. In het najaar, te weten dinsdag 5 oktober organiseren we opnieuw
een Bag2school kledingactie. Helpt u weer mee verzamelen?
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 via mail het schema met daarop het tijdstip dat u bent uitgenodigd.
Denkt u nog even om het inleveren van het briefje (mag ook via mail). Inmiddels hebben we de
helft van de aanmeldingen binnen.
Ouder tevredenheidspeiling:
23 Van de 55 gezinnen (42%) heeft de oudertevredenheidsvragenlijst ingevuld. Hartelijk dank
daarvoor. Op de eerstkomende MR vergadering gaan we de enquete bespreken. Evenals de
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personeelstevredenheidspeiling en de leerlingtevredenheidspeiling, is de uitslag terug te vinden
op de website van school: www.ambyld.nl, onder informatie, enquêtes.
Schoolfotograaf:
Op vrijdag 25 juni komt de schoolfotograaf op ’t Ambyld. Volgens de coronaregels worden
er alleen individuele portretten en groepsfoto’s van alle leerlingen gemaakt.
De fotograaf adviseert om kleurige kleren te dragen voor een mooi resultaat.
Bijlagen:
▪ Uitnodiging contactgesprek
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 juli a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Vrijdag 18 juni
Dinsdag 22 juni
Woensdag 23 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 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

13.00 Uur leerlingenraad 5.
Gastles verkeer groep 7/8.
Schoolreis groep 5/6.
Studiedag team (geen school voor leerlingen).
13.30 Uur directeurenoverleg.
Juf Annet jarig.
Schoolfotograaf
Rapport mee.
16.00 Uur online MR vergadering.
Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
Eindfeest en afscheid groep 8.
Schoolkamp Terherne groep 7/8
Verjaardag vieren juf Karin.
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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