NIEUWSBRIEF 7
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
11 november 2021

Coronamaatregelen:
Welke nieuwe maatregelen er nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te
roepen, is de vraag die vandaag in het Catshuis moet worden beantwoord. In de ambtswoning van de
premier overlegt het kabinet welke stappen er nodig zijn. Morgenavond is er een persconferentie van
demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge waarin ze nieuwe coronamaatregelen
zullen bekendmaken en toelichten. We wachten de persconferentie af en zullen met het team en ons
schoolbestuur Comprix afstemmen wat de nieuwe maatregelen voor ons als school betekenen en/of
ze gevolgen hebben voor de wijze waarop we de zaken binnen school nu geregeld hebben. We
houden u op de hoogte. Voor de goede orde als bijlage de beslisboom van 0 jaar t/m groep 8. Ook te
vinden op de website van school www.ambyld.nl
Voortgang verbouw:
Deze en volgende week worden de nieuwe kozijnen geplaatst in de lokalen van groep 3/4 en groep
5/6. Groep 3/4 is tijdelijk gehuisvest in het lokaal van groep 7/8. Groep 5/6 tijdelijk gehuisvest in,
zoals wij dat noemen het mini-lokaal. Daarnaast kunnen we nu ook de nieuwe magazijnen inruimen.
Ook directie en IB-ruimte kunnen we inrichten! Komt er mooi uit te zien!
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Schoolfruit:
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het Schoolfruitproject. Dat betekent dat we vanaf
volgende week, week 46 van 15 november t/m week 16, 22 april iedere week op dinsdag,
woensdag en donderdag 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.
Pauzehap en lunch:
U weet als ouder als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard een
gezonde pauzehap en een gezonde lunch met drinken bij voorkeur in een goed gesloten beker.
Zo zorgen we met elkaar voor actieve en gezonde leerlingen, betere schoolprestaties en minder
schooluitval. Hoe doen we dat hier op school?
In de kleine pauze van 10.15 uur eten we fruit en/of groente: appel, peer, banaan, kiwi,
worteltjes, komkommer, paprika enz.
Tijdens de overblijf van 12.00 uur eten we brood, rijstwafel, knäckebröd, roggebrood of
bijvoorbeeld een krentenbol met gezond beleg.
Drinken: drankjes zonder toegevoegde suikers.
We hopen dat iedereen zijn best doet zijn of haar kind (-eren) een verantwoorde pauzehap en
lunch mee te geven naar school. Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de
leerkracht.
Verjaardagen:
Als de kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. Wij vragen u liefst zo gezond mogelijk
te trakteren en in verband met Corona: verpakt. Voorbeelden van verpakte traktaties zijn: een
doosje rozijnen, waterijsjes, (volkoren) biscuitjes, lange vingers, soepstengels, rijstwafels,
ongezoete en/of ongezouten popcorn. Voor de leerkrachten hoeft er geen andere traktatie te
zijn dan voor de kinderen. Jarige kinderen mogen een klein cadeautje grabbelen uit onze
cadeaumand. Zie ook: Gezondtrakteren.nl - gezonde traktaties, lunches & tussendoortjes
Nieuws van de peuters:
Naar aanleiding van het boek over kabouter Bim en de reus hebben wij bij ons in de klas een
grote reus gemaakt van de duploblokken. Kabouter Bim en de reus doen samen een spelletje
met de bal. Kabouter Bommel kan niet meedoen, hij heeft het te druk met het vegen van
blaadjes. Wij zijn ook druk in de weer geweest met blaadjes. We hebben een boom geverfd en
blaadjes erbij gestempeld en blaadjes afgedrukt met verf, heerlijke klieder-activiteiten.
Een liedje wat we hier steeds bij zingen gaat als volgt:
bledsjes, read, giel en brún op it paad en yn e tún
fei-e, fei-e, fei-e op in grutte bult!
Agenda:
17 nov:
17 nov:
19 nov:
24 nov:
1 dec:
8 dec:

voortgangsgesprek Fert (B)
overdrachtsgesprek Elin (B)
voortgangsgesprek Bjinte (G)
overdrachtsgesprek Lena (G)
voortgangsgesprek Bente (B)
voortgangsgesprek Mirre (G)

gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
Volgende week sluiten we het thema “herfst” af.
Deze week doen we bij de plaktafel een oefening voor de fijne motoriek; de kinderen scheuren
van papier een boom en blaadjes. Daarbij mogen ze geen schaar gebruiken.
We zijn veel aan het zingen; een liedje over een spin en natuurlijk Sint Maarten liedjes.
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Met de Kanjertraining hebben we vorige week het “knuffellied” gedaan, de kinderen vinden het
prachtig!
Ben jij alleen en niet zo blij
Zeg, wil jij een knuffel van mij?
Sla je armen om me heen, je bent niet alleen
Ik knuffel jou, jij knuffelt mij en samen voelen wij ons blij
In week 47 beginnen we met het thema “Sinterklaas”. We werken dan aan de doelen:
• Verschillen horen; in geluiden, klanken en woorden.
• Contour; bij een afbeelding de schaduw zoeken
• Kleuren; primaire en secundaire kleuren benoemen.
Juf Nynke is vanaf deze week 10 weken lang alle dagen, behalve donderdag, bij ons.
Dinsdag 23 november gaan we naar de Skâns voor de Pietenspelen. De kinderen hebben hier
vorige week een briefje van meegekregen voor vervoer en begeleiding. Fijn dat er al zoveel
aanmeldingen zijn, maar we hebben nog niet genoeg aanmeldingen voor de terugweg.
Zijn er nog ouders die ons 23 november om 11 uur bij de Skâns op kunnen halen?
➢

Donderdag 25 november start het schooljudo voor groep 1 t/m 8. De kinderen
van groep 1/2 graag in plaats van naar school naar het Dorpshuis te brengen op
de donderdagochtenden 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12.

Nieuws uit groep 3/4:
We zitten sinds deze week in het oude lokaal van groep 7 en 8, want de raampartij in ons
nieuwe lokaal wordt vervangen. Als het goed is, verhuizen we volgende week weer terug.
Meester Bart komt elke woensdag en donderdag bij ons stagelopen en doet de opleiding voor
onderwijsassistent. We zijn heel blij met hem en wensen hem veel succes met zijn opleiding.
Met hulp van juf Leentje waren alle lampionnen op tijd af en kunnen de kinderen op 11
november met een mooie 'Kandinsky-lampion' langs de deuren. Vandaag krijgen alle ouders van
groep 3 een mail met informatie over het thuisgebruik van Zoem, het oefenprogramma dat bij
onze leesmethode hoort. Probeer het maar eens uit. Als het niet lukt, kunt u
contact opnemen met de leerkracht. Voor de herfstvakantie hebben de
kinderen van groep 3 een geel leesboekje van kern 2 meegekregen om thuis
het lezen te oefenen. Deze boekjes graag weer meegeven naar school, want
dan kan het boekje van kern 3 mee naar huis om thuis te lezen. We kunnen
het niet vaak genoeg zeggen, maar in groep 3 is het ontzettend belangrijk dat
er ook thuis wordt gelezen door de kinderen. Elke dag even een kwartiertje
luidop lezen zorgt ervoor dat het lezen steeds beter gaat en daardoor het lezen
ook steeds leuker wordt. Groep 4 is bezig met de tafel van 2. Graag ook thuis
oefenen, zodat er straks een sticker op het tafeldiploma kan worden geplakt!
Even voorstellen:
Mijn naam is Bart Horlings. Ik ben 17 jaar en kom uit Gorredijk. Ik kom de
rest van dit jaar stagelopen bij groep 3/4. Ik zit op het Friesland college in het eerste leerjaar,
en volg de opleiding gespecialiseerd pedagogische medewerker.
Nieuws uit groep 5/6:
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het knutselen van de lampionnen. De kinderen
hebben er hard aan gewerkt en het resultaat mag er wezen!
Op woensdag 17 november gaan we lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest in de klas. Alle
kinderen krijgen het lootje van iemand anders. Het is de bedoeling dat je voor €3,00 een
cadeautje koopt voor degene die op jouw lootje staat. Dit cadeautje verstop je in de surprise.
Het leukste is om de surprise zoveel mogelijk zelf te maken. Aan de buitenkant van de surprise
komt het gedicht. Het hoeft geen gedicht te zijn van meerdere pagina’s, maar we verwachten
toch zeker 8 regels. Zorg ervoor dat de naam, voor wie de surprise is, goed zichtbaar is aan de
buitenkant. Of er ook weer een tentoonstelling komt, zodat ouders kunnen komen kijken naar
de gemaakte surprises, is in verband met Corona nog niet duidelijk.
▪ Op maandag 22 november staat de aardrijkskunde toets op het programma. We
hebben het er in de klas over gehad over hoe je het beste kunt leren voor de toets. Veel
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kinderen vragen hun ouders om hulp en sommige kinderen leren liever alleen. Het
werkboekje hebben de kinderen al mee naar huis gekregen.
▪ Donderdag 25 november hebben in plaats van een gewone gymles een judoles. In
deze les leren we omgaan met elkaar, vertrouwen op elkaar en doen we spelletjes
rondom de sport judo.
▪ Op vrijdag 26 november gaan we met groep 5/6 naar de Lawei in Drachten om te
kijken en luisteren naar het sprookje over ‘Ronja, de roversdochter’. We zoeken nog
ouders die ons kunnen brengen en/of halen. We vertrekken rond half 12 vanaf school.
Opgeven kan via de mail. Wilt u ook aangeven hoeveel kinderen er bij u in de auto
passen?
Zoals u in de volgende Wispelweagen kunt lezen zitten we inmiddels in het mini-lokaal. Veel
kinderen hebben erover geschreven in hun verhalen voor de dorpskrant. Het lokaal heet ‘het
mini-lokaal’ maar wij passen er perfect in met groep 5/6. De kozijnen in ons eigen lokaal
worden vervangen en zodra dat klaar is, verhuizen we weer terug naar ons eigen lokaal.
Daarna verhuizen we voorlopig niet nog een keer.
Nieuws uit groep 7/8:
De open dagen van verschillende voortgezet onderwijs scholen zijn in volle gang. We horen veel
enthousiaste verhalen van de leerlingen. Wat fijn! En goed om te horen dat er op verschillende
scholen gekeken wordt om zo een goede keuze te kunnen maken. Vergeten jullie niet je op te
geven via ons of zelf via de website van de school. Houdt voor de informatieavonden voor
ouders even goed in de gaten wat de scholen doen omtrent de Corona maatregelen, dit wisselt
nogal.
We doen mee aan een project van Museum Opsterlân in Gorredijk. Hiervoor maken we een
tijdcapsule die helemaal in het teken staat van 2021. Waar denken de kinderen aan bij dit jaar?
Wat de kinderen meenemen gaat straks allemaal in een schoenendoos naar het museum en
wordt vanaf half december hier tentoon gesteld. Begin 2022 zullen we ook een keer een
bezoekje brengen aan het museum om te kijken hoe de tentoonstelling er uit is komen te zien!
Morgen hebben we alweer de laatste les van geschiedenis en krijgen de leerlingen dus ook de
werkboekjes mee om te leren voor de toets. De toets is gepland op 19 november. Zet hem op!
Volgende week hebben we verschillende leuke dingen op het programma staan:
▪ Maandag 15 november komt Anke Leffering van de bibliotheek, dan gaan we starten we
het project Leest junior.
▪ Woensdag 17 november gaat we lootjes trekken voor Sinterklaas! Dat betekent dat we
daarna kunnen starten met knutselen aan een leuke surprise en kunnen gaan dichten. In
de surprise stoppen we een cadeautje van ongeveer €3,-. Dit bespreken we allemaal ook
nog in de klas. Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school
▪ Zondag 21 november heeft groep 7 een leuk uitje; ze mogen naar de voetbalwedstrijd
SC Heerenveen - Willem II. Briefjes hierover zijn uitgedeeld en ook veel weer
teruggekomen, super! Jullie krijgen snel meer informatie over de vertrektijd, rijders en
begeleiders.
Op woensdag 24 november doet groep 8 mee aan het normeringsonderzoek voor de eindtoets.
Zo kunnen onze groep achters alvast even kennis maken met de vragen op de computer en is
alles niet meer nieuw bij de echte eindtoets in april. Maar eerst vanavond lekker Sint Maarten
lopen. Er is hard gewerkt aan de lampionnen en ondanks dat een aantal ballonnen ons in de
steek gelaten hebben, is er toch bij iedereen een leuk resultaat gekomen. Veel plezier
vanavond!
Bijlagen:
➢ Corona-protocol (COVID-19) tijden schooljudo.
➢ Beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 november a.s.
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Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
Donderdag 11 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 17 november
Vrijdag 19 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november
Maandag 29 november
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Donderdag 9 december
Woensdag 15 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december
t/m zondag 9 januari

Sint Maarten
Start schoolfruit.
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
13.00 Uur leerlingenraad 2.
09.00 Uur Pietenspelen groep 1 en 2 Skâns Gorredijk.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Normeringsonderzoek groep 8.
Juf Hillie jarig.
Start schooljudo groep 1 t/m 8. Kinderen van groep 1/2 naar het
Dorpshuis in plaats van school.
12.15 Uur sprookje Drachten Ronja de Roversdochter voor groep
5 en 6.
10.00 Uur voorstelling groep 5 t/m 8 “Wat een Wad” in het
Dorpshuis.
Schooljudo groep 1 t/m 8.
14.30 Uur surprisetentoonstelling groep 5 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.
Kerstvakantie.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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