NIEUWSBRIEF 8
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
25 november 2021

Corona:
Met de oplopende coronabesmettingen heeft het kabinet besloten dat er nieuwe en meer ingrijpende
maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen in te dammen. Hierover heeft u gisteren de
ouderbrief Corona gewijzigde regels ontvangen.We hebben er alle vertrouwen in dat u zich aan de
afspraken houdt in het belang van ieders gezondheid, maar zeker ook om schoolsluiting te
voorkomen.
De ‘Beslisboom RIVM 0 jaar t/m groep 8’, nogmaals als bijlage, kunt u gebruiken om te checken of
uw kind wel of niet naar school mag. Heeft u twijfels neem dan contact op met ons. Dan lopen we de
beslisboom samen bij langs. Informatie over Corona is ook terug te vinden op de website van school
www.ambyld.nl.
Voortgang verbouw:
We hopen dat volgende week het peuterlokaal wordt opgeleverd. De
kapstokken worden nog opgehangen in de hal en vandaag
(donderdag) is Smale bezig het looppad naar de nieuwe entree van
peuters en groep 1/2 op te hogen en te bestraten. Als dat klaar is,
kunnen we de peuters weer verwelkomen op ’t Ambyld.
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Kinderopvang in Terwispel:
De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het al dan niet realiseren van
kinderopvang in samenwerking met de huidige aanbieders.

https://nl.surveymonkey.com/r/VFGCCNR
U kunt de enquête tot 4 december 2021 invullen.
Nieuws van de peuters:
Tuffe tuffe toet, tuffe tuffe toet, de stoomboat, de stoomboat,
hoi Sinteklaas, hoi leave Piet
Ik swaai jim ta, it is feest hoera!
Dit liedje gaan we de komende tijd vaak zingen samen met de gebaren
van Sint, Piet, stoomboot en feest. We kleuren een stoomboot en die
plakken we op een groot vel papier waar we bubbeltjesplastic met
blauwe verf (zee) op hebben afgedrukt. Woensdag 1 dec mogen de
peuters verkleed als pietjes naar de speelzaal komen en gaan we
pietengym doen. Aan het eind van de ochtend krijgen alle peuters een
diploma en een kadootje mee naar huis. Dit jaar gesponsord door
Remco de Leeuw van RFDL meubelen. Tige, tige tank Remco!
Agenda:
24 nov:
1 dec:
8 dec:
8 dec:

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

Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
We hebben dinsdag een hele leuke Pietendag gehad!
Kinderen die het leuk vonden, zijn als roetveegpiet geschminkt. We
hebben een feesthoed gemaakt. In scheerschuim getekend, een stal
voor Ozosnel gebouwd, spelletjes gedaan en een dansje geleerd. Buiten
hebben we Pietengym gedaan; op het dak klimmen, over het dak lopen, van het dak springen,
cadeautjes in de schoorsteen gooien, stokpaardenparcours gereden. ’s Middags hebben we nog
een Sinterklaasbingo gedaan en iedereen had gewonnen! Er was voor iedereen een klein prijsje.
We hebben deze week geoefend om verschillen te horen; in geluiden, in woorden en in klanken.
Best nog lastig! We hebben de letters van m-aa-n geleerd. In de klas vonden we vanochtend
een traktatie en voor iedereen een Pietendiploma, dus we denken dat Ozosnel op school is
geweest…. Op speciaal verzoek, hierbij nog een foto van de weekwijzer die wij op school
gebruiken, met de kleuren van de dagen.
Nieuws uit groep 3/4:
We zijn weer terug in ons eigen lokaal, maar hebben de
bouwvakkers nog wel voor de ramen. Er staat een grote
steiger en er wordt aan het dak gewerkt. Ondanks deze
afleiding en de Sinterklaasspanning, werken we heel hard in
groep 3 en 4 en leren we elke dag nieuwe dingen. Volgende
week start groep 3 al met kern 5 van het lezen en komen de
letters eu, ie, l, ou en uu aan bod. Groep 3 leest nu ook
regelmatig in kleine groepjes luidop en groep 4 wordt
regelmatig als tutor ingezet bij het lezen in tweetallen. De
kinderen van groep 3 kunnen daarmee stickers verdienen en
er zijn al heel wat stickers geplakt. In de klas genieten we
enorm van het Sinterklaasjournaal.
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Nieuws uit groep 5/6:
Afgelopen vrijdag mochten we weer terug naar ons oude, nieuwe lokaal. Twee van de drie
kozijnen zijn geplaatst en het laatste kozijn komt over vier weken. Gelukkig hoeven we dan niet
de klas uit en plaatsen de werklui dit kozijn buiten schooltijd. Er zijn grote houten platen
geplaatst op de plek waar het laatste kozijn moet komen. Met behulp van de schilder, die de
platen even wit maakte, hebben
de kinderen van groep 5/6 er een mooie, vrolijke dierentuin op geschilderd. In het minilokaal
staan onder andere de techniektorens. De afgelopen twee weken hebben de kinderen zich dan
ook volop vermaakt met het metselen van een huis en het bouwen van een stroomkring. Het
lukte zelfs om in hun zelfgebouwde huisje de verlichting buiten én
binnen te laten branden. Echte techniektoppers dus in deze klas!
We zouden naar het Sinterklaassprookje 'Ronja de roversdochter' gaan in de Lawei. Helaas gaat
dit, in verband met de oplopende Corona besmettingen op andere scholen, niet door.
De voorstelling 'Wat een Wad' gaat volgende week maandag ook niet door.
Een aantal kinderen zijn thuis al druk bezig met het maken van de surprises. We zijn benieuwd
wat voor mooie surprises en leuke gedichten we gaan zien en horen. Vrijdag 3 december moet
de surprise op school zijn.
Op donderdag 9 december is de geschiedenistoets van hoofdstuk 2. Deze week gaan de
boekjes alvast mee naar huis. Een weekje extra dus om te leren voor de toets.
Nieuws uit groep 7/8:
We zitten in wat onrustige weken in groep 7 en 8. Natuurlijk is er de Sinterklaasspanning, die
ook deze kinderen over slaat. Zeker nu de lootjes getrokken zijn, is er toch wel iets meer drukte
aanwezig! Gelukkig is het ook gezellige drukte. Nog even als reminder: We maken een surprise
en een gedicht en kopen een cadeautje van ongeveer €3,-. Helaas kunnen we dit jaar de
surprisetentoonstelling niet door laten gaan, maar we zorgen voor extra mooie foto's op de
website. Vanwege Corona zien ook de open dagen van het voorgezet onderwijs er helaas anders
uit, dan ze in eerste instantie gepland waren. De ouders wie het betreft krijgen hier mail over,
hou deze dus goed in de gaten. Hou hiervoor ook de website van de scholen in de gaten, hier
staat ook veel informatie op.
Ook in groep 7 en 8 zijn we nog druk bezig met het automatiseren en onderhouden van de
tafels en de deeltafels. Hiervoor doen we 2 keer per week ABC rekenen, vraag er thuis maar
eens naar. Het doel is om voor de Kerst toch allemaal deel A te hebben gehaald. Een aantal
leerlingen heeft hier nog moeite mee. Willen jullie thuis het oefenen van de tafels blijven
stimuleren? Het maakt het de leerlingen zoveel makkelijker bij de rekenlessen.
Maandagochtend 29 november mogen we naar een voorstelling toe. De voorstelling 'Wat 'n wad'
wordt voor ons opgevoerd in het dorpshuis en kan gelukkig doorgaan.
Maandag staat er ook een aardrijkskundetoets gepland. Hiervoor hebben de kinderen het
huiswerk al meegekregen. Ook deze toets gaat weer over zowel de tekst als de topografie.
Zeker dat laatste onderdeel is een mooie gelegenheid om een 10 te halen.
Elke vrijdag doen we Grej of the Day, het ding van de dag! We trappen dan af met een korte,
mindblowing microles van ongeveer 10 minuten. Elke keer een ander onderwerp. De week
ervoor krijgen de kinderen een raadsel/clue mee naar huis. Bijvoorbeeld: “De schrijfster die een
monster maakte”. Vervolgens zullen de leerlingen nieuwsgierig naar huis gaan en proberen het
raadsel op te lossen met behulp van ouders of alleen. Na de microles krijgen de kinderen
eenvoudig ‘huiswerk’ mee. Vertel wat je je nog herinnert van de Grej of the day aan minstens
één ouder/volwassene. Bijvoorbeeld de oplossing van het raadsel en een paar spannende
feitjes. Hoe gaat dat? Vraag de kinderen er eens naar. Voor morgen staat het raadsel:
“Opkomen voor gelijke rechten” op het programma.
Jeugdfonds Sport & Cultuur:
Wil je kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater
doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het
fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het
lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, scheenbeschermers en schoenen.
Meld je bij intermediair Geerte Kwant, geerte@sportfryslan.nl of 06 - 57 04 01 51 en
doe samen een aanvraag. Binnen 3 weken weet je of de aanvraag is goedgekeurd en
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kan je jouw kind aanmelden bij de sportvereniging. Samen zorgen we er voor dat elk kind kan
sporten!
Bijlagen:
➢ Beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.
➢ Nieuwsbrief 2 GMR 2020-2021.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 december a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
Donderdag 25 november
Vrijdag 3 december
Woensdag 15 december
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december
t/m zondag 9 januari
Maandag 17 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari

Juf Hillie jarig.
09.45 Uur leerlingenraad nr. 2.
Sinterklaasviering.
09.00 Uur directeurenoverleg.
School on Wheels groep 5 t/m 8.
Kerstvakantie.
Start toetsweek groep 2 t/m 8.
09.00 Uur directeurenoverleg
09.00 Uur werkgroep overleg (Roelf)
13.00 Uur leerlingenraad nr. 3

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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