NIEUWSBRIEF 24
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
1 juli 2021

Vernieuwbouw:
De muur tussen IB-kamer en voormalig lokaal groep 3/4 is verwijderd. Er is een gietvloer in
gelegd en morgen of volgende week wordt de vloerbedekking gelegd. Tussen de beide toiletten
is een wand geplaatst.

Oud ijzeractie:
De oud ijzeractie loopt nog tot woensdag 7 juli. Helpt u mee verzamelen?
Even voorstellen:
Mijn naam is Jildou van Veenen - Huizinga, 30 jaar oud, en volgend schooljaar
zal ik 5 ochtenden in de week als onderwijsassistent aan de slag gaan bij jullie
op ’t Ambyld. Ik woon in Appelscha, waar ik me in mijn vrije tijd vooral bezig
houd met het maken van muziek, lezen, bakken en het onderhouden van mijn
groentetuin. Ik kijk er erg naar uit jullie volgend jaar te leren kennen en er een
fijn jaar van te maken!
Nieuws van de peuters:
Na de regenworm zijn we nu bezig met het volgende kriebelbeestje. We hebben het boek van
het luie lieveheersbeestje voorgelezen en een lieveheersbeestje geplakt. Tijdens deze activiteit
zijn we ook bezig met het begrip evenveel. We plakken aan de ene kant van het lijfje drie
pootjes en aan de andere kant evenveel. We plakken stippen op de ene vleugel en plakken op
de andere vleugel evenveel. Komende week gaan we nog gras verven op een groot vel papier
en hier gaan we het lieveheersbeestje op plakken.
Vorige week hebben we afscheid genomen van Noud en in de laatste week gaan we nog
afscheid nemen van Dewin en Jetse. Zij gaan na de zomervakantie naar de basisschool.
Tot slot wensen wij iedereen alvast een hele:
Agenda peuters:
5 juli: gesprekje Silke
7 juli: gesprekje Jimte
vrijdag 9 juli laatste schooldag
10 juli t/m 22 augustus: zomervakantie
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Nieuws uit groep 1/2:
De laatste dagen tot de zomervakantie! We hebben nog een aantal leuke dingen op het
programma staan, waar de kinderen erg naar uit kijken. Vrijdag is het pleinfeest, dinsdag gaan
we op schoolreis en donderdag gaat groep 2 even in groep 3 kijken. We hebben de klas al
verhuisklaar gemaakt, de kinderen vinden het reuze spannend allemaal en willen graag helpen
opruimen en inpakken. Volgende week donderdag nemen we afscheid van juf Annewieke.
Bedankt voor je hulp en succes met je opleiding verder Annewieke! In juli en augustus worden
Noud, Dewin en Jetse 4 jaar, na de vakantie starten zij in groep 1. Veel plezier op ’t Ambyld
jongens!
Meubilair groep 1/2:
Zoals het er nu uitziet, verhuizen we groep 1/2 volgende week donderdag naar het nieuwe
lokaal. Mocht u nog belang hebben bij gratis kleutermeubilair, neem dan contact op met Roelf.
Donderdag 8 juli is er in ieder geval de mogelijkheid om nog een kijkje in het lokaal te nemen of
er nog iets voor u bij zit. Alle huidige meubilair belandt daarna in de container, we kunnen het
namelijk niet opslaan.

Nieuws uit groep 3/4:
Het gaat erg snel nu; het schooljaar is bijna om en gelukkig kunnen we nog een aantal leuke
dingen doen. De leerlingen vinden het al heel fijn dat de pauzes nu weer gezamenlijk zijn, want
ze hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 echt gemist. Daarom is het extra leuk dat we vrijdag
nog een pleinfeest hebben, georganiseerd door groep 8, voor alle kinderen van onze school.
Volgende week dinsdag gaan we met groep 1 en 2 op schoolreisje….in de bus! Daar kijken we
erg naar uit. Deze week hebben we ons doel met de leesmeter bereikt en samen al meer dan
1000 bladzijden gelezen. Als beloning voor deze prestatie mogen de kinderen volgende week
woensdag de schooldag zelf invullen, dus dat wordt vast ook een heel gezellige dag. Om het
lezen in de vakantie te stimuleren, hebben de kinderen deze week een schatkaart meegekregen.
Op www.vakantie-lezen.nl kunnen ze zich aanmelden en met het uitvoeren van de
leesopdrachten kunnen ze stickers verdienen en ook nog een prijs winnen. Donderdag is het
alweer de laatste schooldag en gaan we na de pauze de groepen even doorschuiven om alvast
even te ervaren hoe het is bij de nieuwe juf of meester en in de nieuwe groep. Helaas betekent
de laatste schooldag ook dat we afscheid moeten nemen van juf Kayleigh. Ze heeft ons het hele
schooljaar goed geholpen en we zullen haar missen. We wensen haar alvast veel succes met het
vervolg van haar opleiding. Op onze laatste schooldag zullen we ook de doos openen die al het
hele schooljaar op onze kast staat. Aan het begin van dit schooljaar hebben we opgeschreven
hoeveel centimeter iedereen was en nu gaan we kijken hoeveel iedereen gegroeid
is…..spannend!
Nieuws uit groep 5/6:
Wat hebben we vorige week een leuk schoolreisje gehad. We hebben ons prima vermaakt op de
Kaasboerderij De Deelen en daarna heerlijk gezwommen in het buitenbad in Tijnje. Zo hebben
we toch nog een beetje een schoolreisje gevoel gehad! De foto's staan inmiddels op de website,
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een goede impressie van onze geslaagde dag. De laatste dagen tot de vakantie zijn begonnen,
stiekem zijn we al aan het aftellen...
In de klas hebben we steeds zoveel mogelijk de structuur erin gehouden en de methodes
afgemaakt, maar nu is het toch echt zo ver dat we alles uit hebben. Dat betekent dat we nu ook
tijd hebben voor andere en leuke(re) dingen. Vrijdag sluiten we de week af met een spetterend
eindfeest van groep 8 en de laatste techniekopdrachten.
Volgende week gaan we alle werkboeken en schriften uitmaken en krijgen ook veel hiervan mee
naar huis. Willen jullie zorgen dat je op maandag en woensdag een (plastic) tas mee hebt? Dan
kan alles ook direct meegenomen worden..
Dinsdag hebben we nog een feestdag in te halen; de verjaardag van juf Karin! We maken er een
leuke, gezellige dag van met speciale visite. Juf Fimke komt namelijk eventjes langs om nu even
live met ons te kletsen! Donderdag sluiten we de week nog af met een speciaal het-is-bijnavakantie-programma! We hebben dan een doorschuifmoment en gaan die dag een speciale
gymles doen. Vergeet je gymkleren dus niet! Daarna kan de vakantie dan echt beginnen!
We wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en tot in augustus!
Nieuws uit groep 7/8:
Onze prentenboeken vorderen al aardig. Meer dan de helft van de kinderen heeft het
prentenboek al af. De kinderen hebben zelf gekozen voor een bepaald materiaal waar ze mee
gewerkt hebben. De één werkt met potlood, de ander gebruikt verf en weer een ander knipt en
plakt erop los. Donderdag gaan we onze prentenboeken voorlezen aan de kleuters. Spannend!
Vorige week kregen we een gastles van Richard. Hij werkt voor Veilig Verkeer Nederland én
werkt bij de politie. Ondanks dat Richard kwam voor een voorlichting over mobiele telefoons in
het verkeer, was zijn werk bij de politie ook érg interessant. Vrijdagochtend 2 juli geeft groep 8
een pleinfeest. De kinderen zijn al weken bezig met de voorbereidingen. Het pleinfeest is
eigenlijk een cadeautje van groep 8 voor alle kinderen van de school. Een gezellige ochtend met
veel verschillende spelletjes. Aan het eind van de middag houden we een watergevecht met
groep 7/8. Waterpistolen, een handdoek en kleding die nat en vies mag worden in de tas dus!
Maandag 5 juli vertrekken we op de fiets met groep 7/8 naar Terherne. We blijven twee nachten
slapen in een kampeerboerderij en zullen overdag veel te vinden zijn op het Kameleon eiland.
De kinderen hebben er erg veel zin in. Samen gaan we er een mooi kamp van maken! Duimen
jullie mee voor mooi weer? Donderdag 8 juli de laatste ochtend voor groep 8. We ruimen de
laatste spulletjes op en dan vliegen ze de deur uit….. op naar een nieuw avontuur. Om 10.30
uur worden Laura, Anna, Silke, Noah, Wester, Frederique, Kirsten, Sverre en Jesper uitgezwaaid
door de leerlingen en leerkrachten van school. We wensen jullie alvast een hele fijne vakantie,
heel veel succes, plezier en geluk op het voortgezet onderwijs. Het vertrek van de leerlingen
van groep 8 betekent ook afscheid van de families Agricola, Berga, Van der Heide en Postma.
Dank voor het vertrouwen en de samenwerking al die jaren!
Afscheid:
Behalve afscheid van onze stagiaires Laura, Kayleigh, Annewieke en Jesper nemen we aan het
eind van dit schooljaar ook afscheid van onze onderwijsassistent Alberta en onze vrijwilligsters
Tine en Gryt. Allemaal alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid bij ’t Ambyld.
Kennismaken:
Volgende week donderdag 8 juli gaan we even na 10.30 uur tot 11.00 uur ‘kennismaken’ in de
nieuwe groepssamenstelling en voor sommige kinderen bij een andere juf.
Schoolfotograaf:
Vandaag (donderdag) krijgen alle leerlingen de inlogkaart (-en) mee naar huis. U kunt vanaf
vandaag uw foto’s bestellen via www.fotokoch.nl. Bestelt u binnen 10 dagen, dan ontvangt u de
groepsfoto gratis!!
Vakantieregeling en marge-uren:
Zomervakantie 2020
09 juli t/m 22 augustus 2021
Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
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Studiedag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie 2021

woensdag 2 februari 2022
19 t/m 27 februari 2022
15 t/m 18 april 2022
27 april 2022
30 april t/m 8 mei 2022
26 mei en 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
29 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022

We hebben nog 42,75 marge-uren (teveel gemaakte lesuren) over. Deze gaan we inzetten op
woensdag 2 februari 2022 (studiedag), woensdag 9 maart (Personeelsdag Comprix),
maandag 25 t/m vrijdag 29 april (aansluitend aan de meivakantie), maandagmiddag 27
juni 2022 (studiedag) en tot slot vrijdag 15 juli 2022 (laatste schooldag), totaal 36,50 uren.
We houden over 6,25 marge-uren.
Behoeftepeiling kinderopvang:
Naar aanleiding van de behoeftepeiling kinderopvang hebben we 11 formulieren/reacties
ontvangen. Samen met de MR gaan we in het nieuwe schooljaar op 6 september de uitkomst
daarvan bespreken.
Bijlagen:
▪ Volgende nieuwsbrief:
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt in het
nieuwe schooljaar in de week voordat we weer gaan beginnen op donderdag 19 augustus a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
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

Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
09.00 Uur eindfeest
19.00 Uur 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.
10.30 uur uitzwaaien groep 8, aansluitend groepen doorschuiven.
Start zomervakantie t/m zondag 22 augustus.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

Allemaal alvast een hele
fijne vakantie gewenst!
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