NIEUWSBRIEF 5
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
7 oktober 2021

Voortgang verbouw:
Het dak eraf! Zie ook www.ambyld.nl.

Verkeerssituatie voor school:
Goed om te zien dat het veel beter gaat met het denkbeeldige eenrichtingsverkeer vanaf
Dorpshuis naar school. Ook aan ons dringende beroep aan een ieder om de auto bij het
Dorpshuis te parkeren als de kinderen worden gebracht of opgehaald, wordt gehoor gegeven.
Fijn uw medewerking in het belang van de veiligheid van onze kinderen.
De bussen van de mensen van de bouw worden (tijdelijk) in verband met hun werkzaamheden
wel (zoveel mogelijk aan de kant) voor school geparkeerd. Niet ideaal, met name bij het
brengen en halen van de kinderen, maar hier hopen we op uw begrip.
Bijeenkomst kinderopvang in Terwispel:
Dinsdagavond hebben we samen met de MR van school, de OR van ’t Krielhûske, de
kinderopvang in Terwispel en Gorredijk (op us pleats) de behoeftepeiling kinderopvang in
Terwispel besproken. Voor de zomervakantie zijn er naar aanleiding van de behoeftepeiling 12
vragenlijsten ingeleverd. De kinderopvang gaat bekijken of het mogelijk is om een uitbreiding
van opvangplekken te realiseren. Daarover binnenkort meer informatie.
Spaar mee voor onze schoolbieb:
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Koop
tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Brunawinkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor
20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe
boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan
meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november op school.
Kleding- en schoenenactie:
Bag2school: de opbrengst van onze tweede Bag2school actie is:199 kilo oftewel €59,70
Allemaal hartelijk dank voor het inzamelen. Voorjaar 2022 organiseren we opnieuw een
Bag2school kleding- en schoenenactie.
Juni 2021
Oktober 2021

182 kg
199 kg

€54,40
€59,70
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Kinderboekenweek:
Gisteren hebben we de Kinderboekenweek gezamenlijk geopend in de hal van school met een
toneelstukje waarin groep 8 en de leerkrachten een rol hadden. Hierin kwamen verschillende
beroepen voorbij, maar ook veel kinderen uit de andere groepen waren mooi verkleed in het
thema ‘Worden wat je wil’. Een aantal ouders heeft gereageerd op onze oproep om te vertellen
over hun beroep en binnenkort komen de moeder van Fleur, de vader van Yang Yang Bi, de
moeder van Selah en de vader van Tim en Isaac vertellen over hun werk. Alvast heel hartelijk
bedankt voor de medewerking! Ook wijkagent Joop Bulthuis komt bij ons op bezoek en
waarschijnlijk komt hij in een echte politieauto die we dan natuurlijk ook even gaan
bewonderen. Zie ook www.ambyld.nl.

Nieuws van de peuters:
Na onze spinnenweken gaan we komende week beginnen met het thema: reuzen en
kabouters. We gaan het boek kabouter Bim voorlezen en beginnen met het knutselen van een
paddenstoel. Een opzegversje wat we gaan leren gaat als volgt:
Vijf kleine kaboutertjes die dansten in het bos, één gaat er weg, op visite bij de vos.
Vier kleine kaboutertjes die dansten in het bos, één gaat er weg, hij gaat slapen op het mos.
Drie kleine kaboutertjes die dansten in het bos, één gaat er weg want zijn vetertje zit los.
Twee kleine kaboutertjes die dansten in het bos, één gaat er weg, want die werd moe van dat
gehos.
Eén klein kaboutertje danst nu helemaal alleen, hij kruipt vlug in zijn paddenstoel
én nu zie je er geen één!
Agenda (gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd):
13 okt:
15 okt:
18/22 okt:
27 okt:
4 nov:
10 nov:
17 nov:
19 nov:
24 nov:
1 dec:

overdrachtsgesprek Bowe (B en G)
afscheid Djurre
Herfstvakantie
overdrachtsgesprek Ate (G)
afscheid Dylian
voortgangsgesprek Fert (B)
overdrachtsgesprek Elin (B)
voortgangsgesprek Bjinte (G)
overdrachtsgesprek Lena (G)
voortgangsgesprek Bente (B)

Nieuws uit groep 1/2:
Wat een leuk thema, beroepen!
Deze week bij de plaktafel een knipoefening; stenen aftekenen en uitknippen en daarna
opplakken. Net als echte metselaars; in verband bouwen.
In de poppenhoek spelen we verkoper/verkoopster in ons winkeltje en oefenen we
tegelijkertijd geldbesef, geldhandelingen uitspelen. We werken deze week aan het doel:
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•

Sorteren op naam (afbeeldingen die bij elkaar horen, verwoorden waarom, welke hoort
er juist niet bij?)
Elke dag oefenen we ons dansje/ liedje voor de afsluiting van de Kinderboekenweek op 15
oktober. Denken jullie aan de verkleedkleren?
Nieuws uit groep 3/4:
Wat mooi dat het vervoer naar de Groene Spelen zo vlot geregeld was en wat was het weer
een mooie ochtend in de sportzaal van de Skâns. De kinderen hebben veel leuke onderdelen
gedaan, waarbij het samenwerken voorop stond. Alle ouders bedankt voor het brengen en/of
halen! Deze week mogen de kinderen hun lievelingsboek mee naar school nemen. Nog niet
iedereen heeft dit gedaan, dus misschien thuis nog even op zoek naar dat mooie boek. Vrijdag
15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een optreden van elke groep. Wij gaan een
lied doen over ‘beroemd worden’. De kinderen mogen voor dit optreden verkleedkleren en/of
accessoires (zonnebril, boa, sieraden enz.) meenemen om een ‘beroemde indruk’ te maken op
het publiek.
Nieuws uit groep 5/6:
Wat hadden we gisteren een leuke opening bij de Kinderboekenweek, de bakker bleef de hele
ochtend bij ons in de klas. Wij gaan met onze groep een eigen bedacht en geschreven
toneelstukje opvoeren tijdens de afsluiting. Het thema is natuurlijk Worden wat je wil….. Nou
dat weten ze nu al, maar dat mag ook altijd nog veranderen. Verder komen er veel mensen bij
ons in de klas om iets te vertellen over hun beroep en we worden zelf ook nog echte
timmermannen. De leerlingen van groep 5 en 6 hebben een verkeerstoets gemaakt, ze krijgen
hier geen beoordeling op, dit is ter info voor de ouders zodat zij weten wat wij met verkeer
doen. Maandagmiddag 11 oktober willen we graag hulp van een paar ouders. We gaan dan
egelhuisjes timmeren. Zoals u misschien wel weet hebben de egels het moeilijk. De kinderen
van groep 5 en 6 kunnen u daar alles over vertellen. Maandagmiddag worden de kinderen dus
ook echte bouwvakkers en gaan timmeren. Als u wilt en kunt helpen, wilt u dat doorgeven
aan uw kind of de juffen even mailen. Donderdagmiddag 14 oktober gaan de kinderen van
groep 5 en 6 naar Gorredijk naar de Groene Spelen. We gaan met z’n allen op de fiets en
nemen de gymtas en iets voor in de pauze mee om te drinken of te eten. Dus kom donderdag
14 oktober allemaal op de fiets naar school. We zullen wellicht iets later dan 14:20 uur terug
zijn bij school. De komende tijd staan de digitale klokken en klokkijken centraal bij het
rekenen. Nu hangt er vast bij u thuis ook wel een klok. Daar zou u mooi met uw kind mee
kunnen oefenen. Alvast bedankt. Vrijdag 15 oktober gaan we afscheid nemen van juf Loes. We
gaan met de groep iets leuks voor haar maken, wat?? Dat is natuurlijk nog een verrassing. Na
de herfstvakantie werkt juf Fimke op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 5 en 6 en juf
Liselotte op maandag en dinsdag.
Nieuws uit groep 7/8:
De eerste toetsen zitten er inmiddels op! Na de periode thuisonderwijs hebben we een en
ander in moeten halen en moeten verschuiven, maar inmiddels hebben we alles weer 'zoals
het zou moeten zijn'. Dankzij de flexibiliteit van de leerlingen!
Gelukkig hebben we tussendoor ook tijd genoeg voor andere dingen. Zo zitten we inmiddels
volop in de Kinderboekenweek. Voor de opening was een grote rol voor ons weggelegd; groep
8 draaide mee in een toneelstukje en groep 7 was het voorbeeld bij het dansje. Goed gedaan!
Stiekem zijn we ook al aan het oefenen voor de afsluiting. Met elkaar hebben we een leuke act
bedacht en ingekleed die we vrijdag 15 oktober gaan opvoeren. Verschillende leerlingen
hebben aangegeven wel iets mee te willen nemen voor het optreden, super leuk!
De Kinderpostzegelactie was gestart en inmiddels ook alweer afgelopen. De leerlingen hebben
enorm hun best gedaan en met een mooi resultaat; een groot bedrag voor kinderen die extra
kracht nodig hebben na de Corona periode. Wil iedereen die het nog niet heeft ingeleverd dit
z.s.m. bij juf doen? Vorige week hebben we verschillende startgesprekken gevoerd. Fijn dat
het zo weer kon! En erg leuk om deze gesprekken ook met de leerlingen erbij te voeren. Groep
8 heeft ondertussen de uitnodigingen voor de voorlichtingen op de Burgemeester Harmsma
School meer naar huis gekregen. Denken jullie er aan de kinderen op te geven via school?
Ook heeft groep 8 een brief meegekregen voor het normeringsonderzoek. Deze graag ook
getekend weer mee terug naar school.
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Dan nog eventjes voor in de agenda:
13 oktober is de laatste gitaarles alweer. Na deze les blijven de gitaren ook op school!
25 oktober hebben we een gastles van Veilig Verkeer Nederland; de smartphone slalom. Hier
komt nog meer informatie over. We gaan nu eerst nog een week keihard werken en daarna
genieten van een welverdiende vakantie.
School on wheels:
Vanuit de leerlingenraad kwam het idee om ook dit schooljaar weer school on wheels te
organiseren. Om het voor iedereen leuk, veilig en overzichtelijk te houden mogen de leerlingen
van groep 1 t/m 4 vrijdag 15 oktober skeelers, rolschaatsen, stepje, skateboard of skelter
mee naar school nemen om in de pauze mee te spelen. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben
pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur. Voor groep 5 t/m 8 organiseren we vrijdag 24 december
een school on wheels.
Bijlagen:
➢ Flyer Coole Gymles en stokpaardje rijden
➢ Nieuwsbrief 1 GMR
Als bijlagen twee evenementen in de herfstvakantie! Het stokpaardje rijden en de Coole
gymles (groep 5 t/m 8)! Opgeven gaat via de site:
www.beweegteamopsterland.nl/stokpaardjerijden en
www.beweegteamopsterland.nl/coolegymles
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 oktober a.s.
Agenda:
Vrijdag 8 oktober
Zaterdag 9 oktober
Maandag 11 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Zaterdag 16 t/m zondag
24 oktober
Dinsdag 19 oktober
Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 5 november
Donderdag 11 november
Maandag 15 november
Vrijdag 19 november
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november
Maandag 29 november
Vrijdag 3 december
Woensdag 15 december
Vrijdag 24 december

Juf Loes jarig.
Taetske (schoolschoonmaak) jarig.
16.00 Uur MR overleg.
12.00 Uur Groene Spelen in de Skâns, groep 5/6.
Einde Kinderboekenweek.
School on Wheels voor groep 1 t/m 4 (pauze van 10.30 tot 10.45
uur)
Herfstvakantie.
De Coole Gymles, Wier, Ureterp, groep 5 t/m 8.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Jeugdverpleegkundige voor 9 jarigen (geboortejaar 2012).
Juf Karin jarig.
Sint Maarten
Start schoolfruit.
13.00 Uur leerlingenraad 2.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Juf Hillie jarig.
10.00 Uur voorstelling groep 5 t/m 8 “Wat een Wad” in het
Dorpshuis.
Sinterklaasviering.
09.00 Uur directeurenoverleg.
School on Wheels groep 5 t/m 8.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
Alvast
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