NIEUWSBRIEF 6
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
28 oktober 2021

Voortgang verbouw:
Inmiddels zijn de lokalen van groep 3/4 en groep 5/6 voorzien van kasten en de magazijnen van
legplanken. Het is de bedoeling dat maandag 1 november de nieuwe kozijnen worden geplaatst in
het minilokaal, de IB - ruimte en het directiekantoor. In de week van maandag 7 en maandag 14
november worden de kozijnen van de lokalen van groep 3/4 en groep 5/6 vervangen. Groep
verhuizen we om die reden vrijdag 5 november tijdelijk naar het voormalig lokaal van groep 7/8.
Groep 5/6 verhuizen we tijdelijk naar het gloednieuwe minilokaal.

Verkoop meubilair (kasten en bureaustoelen):
➢ Wanneer? Vrijdag 5 november van 14.30 tot 15.00 uur.
➢ Spelregels: ➢ Wie het eerst via mail maalt, wie het eerst haalt ➢ Reacties via
itambyld@comprix.nl
➢ Keuze uit: volgende week donderdag foto’s van de bureaustoelen en kasten
➢ U bepaalt zelf wat u ervoor over heeft. Geld aub in een gesloten envelop overhandigen.
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Bijeenkomst kinderopvang in Terwispel:
In navolging op de bijeenkomst kinderopvang in Terwispel gisteravond, verstuurt de
commissie volgende week donderdag een online enquête om te peilen of ouders daadwerkelijk
gebruik gaan maken van kinderopvang. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor
het al dan niet realiseren van kinderopvang in samenwerking met de huidige aanbieders.
Kinderboekenweek:
We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde Kinderboekenweek met de opening op
woensdag 6 oktober, ouders die in de klassen over hun beroep vertelden, bibliotheekbezoek,
bezoek van de politie en de afsluiting vrijdag 15 oktober in Us Doarpshûs. Zie ook
www.ambyld.nl.

Juf Fimke:
Na ruim een jaar heeft juf Fimke weer voor 100% haar werkzaamheden op ’t Ambyld hervat.
Fijn dat het weer goed gaat met juf Fimke! Daarmee is de vervanging door juf Liselotte op
woensdag en door juf Loes op donderdag en vrijdag gestopt met ingang van woensdag 27
oktober. Beide juffen hartelijk bedankt voor de tijdelijke vervanging.
Schoolfruit:
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het Schoolfruitproject. Dat betekent dat we vanaf
week 46, van 17 november t/m week 16, 25 april iedere week op woensdag, donderdag en
vrijdag fruit aanbieden. Het doel van deelname aan dit project is om kinderen te stimuleren
samen verschillende soorten groente en fruit te eten in de klas. De afgelopen jaren hebben ons
geleerd dat niet alle kinderen alle soorten groente en fruit lekker vinden. We verplichten
kinderen niet het fruit van die dag te eten, we stimuleren het. Eigen meegenomen fruit mag
deze dag ook worden genuttigd.
Nieuws van de peuters:
Zijn jullie in de herfstvakantie ook naar het bos geweest? Wat een prachtige kleuren en mooie
paddenstoelen zijn daar te vinden in deze tijd. In 't Krielhûske zijn we nog steeds druk bezig
met het knutselen van een paddenstoel met kabouters, meteen ook ons lampionnetje voor 11
november. Komende weken gaan we hier natuurlijk ook weer liedjes voor oefenen. Sint
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Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, 11 november is de dag, en …....
'k heb een lampionnetje, oh wat ben ik blij, we lopen met z'n allen in een hele lange rij.
Omdat wij niet iedere ochtend gebruik kunnen maken van de gymzaal zullen we nog vaak
buiten gaan spelen. Onze buitenspeelplaats is best nat en modderig, dus adviseren wij hier
rekening mee te houden wat kleding betreft.
Agenda (gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd):
4 nov:
afscheid Dylian
10 nov:
voortgangsgesprek Fert (B)
17 nov:
overdrachtsgesprek Elin (B)
19 nov:
voortgangsgesprek Bjinte (G)
24 nov:
overdrachtsgesprek Lena (G)
1 dec:
voortgangsgesprek Bente (B)
8 dec:
voortgangsgesprek Mirre (G)
Nieuws uit groep 1/2:
Deze week zijn we begonnen met het thema “herfst".
We leren woorden die horen bij "herfst", de letters t-a-k en oefenen de volgende doelen:
• Verhaalbegrip (vragen over een verhaaltje beantwoorden, plaatjes van een verhaal op
volgorde leggen, zelf een einde bij een verhaal bedenken)
• Ruimtelijke begrippen (voor, op, onder, naast, achter, ruimtelijke begrippen vanuit het
platte vlak en de begrippen links en rechts)
• Seriën (seriën op basis van 1, 2 of 3 kenmerken)
Ook zijn we deze week begonnen met het maken van een lampion; prikken, plakken en
verven, we hebben het er maar druk mee.
In de hal hebben we sinds deze week een echte timmertafel. Van Bouwbedrijf Buitenveld
hebben we restjes hout gekregen, zodat de kleuters er maar op los kunnen timmeren.
In de herfstvakantie is Djurre 4 jaar geworden. Welkom op 't Ambyld Djurre, veel plezier!
Volgende week wordt Dylian 4 jaar en komt dan ook bij ons op school. Veel plezier op 't
Ambyld Dylian! Wellicht handig om te weten en rekening mee te houden; wij eten fruit en
brood in de kring, dus met bakje op schoot. Omdat we nog niet van ons speellokaal gebruik
kunnen maken, spelen we veel buiten, ook als het weer wat minder is. Laarzen mee is dan wel
handig.
Nieuws uit groep 3/4:
Wat hadden we een leuke afsluiting van de Kinderboekenweek! Alle groepen hadden een kort
optreden verzorgd en nog één keer zongen en dansten we met z'n allen op het lied 'Worden
wat je wil'. Daarna was het herfstvakantie, maar die was ook zomaar weer voorbij. Vanaf nu
gaat groep 3/4 elke dinsdag en donderdag naar gym. Wie geen gymkleding mee heeft, doet
niet mee met de les. Denkt u er ook aan om gymschoenen mee te geven? Op blote voeten
gymmen is echt niet fijn als er per ongeluk een klasgenoot met gymschoenen op je tenen gaat
staan! We zijn deze week ook begonnen met het maken van een lampion. Daarbij leren we ook
iets over de schilderkunst van Kandinsky en gaan we net als hem met veel kleuren werken en
ondertussen luisteren naar muziek. Als dat geen mooie lampion wordt! Volgende week
ontvangen de ouders van groep 3 een mail over het thuisgebruik van Zoem. Dit is een
oefenprogramma op de computer die hoort bij onze leesmethode. De kinderen werken er
vrijwel dagelijks mee op school en kunnen er nu ook thuis mee aan de slag. Het zou mooi zijn
als u uw kind er thuis mee gaat helpen, maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk het
dagelijks samen even (voor-) lezen!
Nieuws uit groep 5/6:
Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 5/6 egelhuisjes gemaakt met resthout van
Bouwbedrijf Buiteveld, het bouwbedrijf dat op school bezig is. De kinderen (en hulpouders)
hebben hard gewerkt en de eerste huisjes staan al in de tuin. We hebben zelfs al gehoord dat
er in het huisje van Yang Yang Bi al een egeltje slaapt. Er staat een leuk artikel in de krant SA
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over onze egelhuisjes. Na de herfstvakantie stond er ineens een grote groene inbouwkast in
ons lokaal. Zo groot dat we volgens de kinderen wel geiten konden houden op de bovenste
verdieping. De kinderen bedachten dat het ook leuk zou zijn om konijnen, cavia’s en kippen te
houden in de kast. Onze fantasieën geeft u wellicht een beetje een idee van hoe groot de
nieuwe kast is. We merken in de klas dat het oefenen van de tafels nog niet bij iedereen thuis
geoefend wordt. Drie keer in de week oefenen we de tafels tijdens het ABC-rekenen op school,
maar hoe meer we oefenen hoe makkelijker het wordt. De komende weken krijgen de
kinderen van groep 5/6 op woensdag muziekles op school. Vanaf deze week zal juf Fimke de
woensdag, donderdag en vrijdag weer voor haar rekening nemen. Dat houdt in dat juf Liselotte
op maandag en dinsdag voor groep 5/6 staat.
Nieuws uit groep 7/8:
Voor de vakantie hebben we de Kinderpostzegelactie afgerond. We hebben enorm ons best
gedaan en een mooi bedrag opgehaald voor kinderen die wat extra kracht nodig hebben na de
Corona tijd. Iedereen bedankt voor het helpen!
Ook hebben we toen de Kinderboekenweek afgesloten met een spetterend optreden. Zoals wij
zelf zeiden 'Ze hebben echt het beste optreden voor het laatst bewaard!'
Fijn dat iedereen allerlei attributen mee heeft genomen en zich zo goed had voorbereid. De
laatste spullen komen deze week weer mee naar huis.
Afgelopen maandag hebben we een zeer leerzame verkeersmiddag gehad. Zoals jullie in de
mail hebben kunnen lezen hebben we 3 onderdelen gedaan:
- De smartphone slalom; Hoe is het om te fietsen terwijl je aan het bellen bent. Nou we zijn
erachter dat dat zeker niet veilig is!
- De Friese 11 meter; Balans houden op de fiets door zo langzaam mogelijk over 11 meter te
fietsen. Alec was de klassenkampioen met 30 seconden.
- Een rolstoelparcours; Hoe is het om in een rolstoel je voort te bewegen en hierbij
verschillende obstakels tegen te komen.
Zoals gezegd een hele leerzame maar ook leuke middag! Komende dinsdag (2 november)
gaan een aantal leerlingen naar de Doe middag van de Burgemeester Harmsmaschool in
Gorredijk. Dit belooft ook een leuke middag te worden! Verder zijn we gestart met het maken
van de lampionnen, deze gaan mee naar huis op woensdag 10 november. Willen jullie zorgen
dat de leerlingen dan een tas mee hebben waar de lampion in past? Bedankt!
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 november a.s.
Agenda:
Vrijdag 5 november
Donderdag 11 november
Woensdag 17 november
Vrijdag 19 november
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november

Maandag 29 november
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Donderdag 9 december
Woensdag 15 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 24 december

Juf Karin jarig. Verkoop meubilair 14.40 – 15.00 uur.
Sint Maarten
Start schoolfruit.
13.00 Uur leerlingenraad 2.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Juf Hillie jarig.
Start schooljudo groep 1 t/m 8 (meer info op de nieuwsbrief van
11 november).
10.00 Uur voorstelling groep 5 t/m 8 “Wat een Wad” in het
Dorpshuis.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
Sinterklaasviering.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
School on Wheels groep 5 t/m 8.
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