NIEUWSBRIEF 9
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
9 december 2021

Corona:
➢ Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal
(basis)onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt: twee keer per week thuis
een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als
de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden)
in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat.
➢

Het dringende testadvies van het OMT geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
We hopen deze week (6 t/m 10 december) de zelftesten op school te ontvangen. De
leerlingen van groep 6/7/8 krijgen deze dan mee naar huis.

Sinterklaasfeest:
Wel of niet Sinterklaas op school? Uiteindelijk mochten we dan toch de goedheiligman op school
ontvangen en kunnen we terugkijken op een prachtig feest! Zie ook www.ambyld.nl.
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Kerstviering:
Kerstmis komt al snel dichterbij, natuurlijk willen we dit op een passende manier met
iedereen vieren. Helaas zijn we genoodzaakt om hier ook creatief mee om te gaan. Vandaar dat
we dit jaar gaan voor een: ONLINE KERSTBINGO!
Hoe dit er precies uit gaat zien, horen jullie nog, maar noteer vast in de agenda's:
WOENSDAG 22 DECEMBER vanaf 18:30
Voortgang verbouw:
De entree van peuters en kleuters is verhoogd, de kapstokken zijn opgehangen. Dat maakt dat
morgen en zaterdag het meubilair van de kleuters wordt verhuisd naar school en volgende week
maandag de peuters en leidsters hun intrek kunnen nemen in het nieuwe lokaal. Welkom!
Inmiddels is de tussenwand verwijderd en worden het toekomstige peuter- en kleuterplein, de
centrale hal (middenbouwplein) en het bovenbouwplein voorzien van een nieuw plafond en lampen.

Nieuws van de peuters:
Dag Sinterklaasje, daaag, daaag.....
Komende week gaan we nog even nagenieten van alle drukte na een geslaagd Sinterklaasfeest
en gaan we ons voorbereiden op de terugkeer naar de basisschool.
Op vrijdag a.s. en in het weekend gaan we met behulp van de OC en vrijwilligsters alle spullen
terug verhuizen naar ons “nieuwe” lokaal. En wat is het groot en mooi geworden!
Maandag 13 december staan wij dus weer om 8.15 uur bij het schoolhek om de peuters op te
vangen en gaan we het jaar afsluiten in kerstsfeer.
ús krystbeam is sa moai
der sit fan alles yn
mar wist wat ik sa spitich fyn,
de pyk, de pyk die sit in bytsje bryk!
Agenda:
8 dec:
8 dec:

overdrachtsgesprek Lena (G)
voortgangsgesprek Mirre (G)

gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
We hebben vrijdag een prachtig, alternatief, Sinterklaasfeest gehad. De kinderen zijn om de
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beurt in kleine groepjes bij Sinterklaas op visite geweest, in het nieuwe peuterlokaal. Ze kregen
allemaal een cadeautje en wat lekkers mee van Sint en er waren ook 2 cadeautjes voor de hele
groep; een houten blender en een koffiezetapparaat voor in de poppenhoek.
Deze week beginnen we rustig aan met het thema “kerst”.
We leren de letters van b-oo-m en werken aan de volgende doelen:
• Leren werken aan een taak; werk voorbereiden, klaarzetten, opruimen. Werk evalueren
en aangeven wat er geleerd is.
• Lengte; vergelijken op lengte, lengtebegrippen toepassen, leren dat lengte een
getalswaarde heeft en deze toepassen.
Bij de plaktafel vouwen we deze week een kerstboom van ronde vouwblaadjes.
De Onderbouwd app en de ouderlessen op www.onderbouwdonline.nl staan weer voor jullie
klaar, met thema “kerst”.
Nieuws uit groep 3/4:
Vorige week donderdag hebben we Pietengym in het gymlokaal
gedaan en de volgende dag hebben de kinderen genoten van
een heel gezellig Sinterklaasfeest. De kinderen die er niet bij
konden zijn, hebben hun cadeautje thuisbezorgd gekregen.
Langzamerhand komt de school nu in kerstsfeer en hopelijk
mogen we dit jaar tot de kerstvakantie naar school.
Willen alle kinderen van groep 3 z.s.m. het leesboekje van kern
3 (blauw) weer meenemen naar school? Dan krijgen ze kern 4
(groen) weer mee om thuis te oefenen. We merken echt het
verschil als kinderen regelmatig thuis oefenen!
De kinderen van groep 4 hebben bijna allemaal al een sticker
verdiend voor de tafel van 2 en nu starten we met de tafel van
5. Het zou mooi zijn als er vóór de kerstvakantie nog een sticker verdiend kan worden, dus heel
graag thuis ook even weer oefenen.
Nieuws uit groep 5/6:
Wat was het fijn dat Sinterklaas toch nog op school kon komen vrijdag 3 december.
Groep 5 moest de dag ervoor bij taal een interview bedenken, dus toen Sinterklaas bij ons in de
deuropening stond hebben de leerlingen de vragen aan Sinterklaas kunnen stellen. De surprises,
gedichten en cadeautjes waren allemaal prachtig. Ook van Sinterklaas kregen ze nog 3
jongleerballen. Sven en Vienna kunnen al met 2 jongleer ballen gooien
en ….vangen. Ook het cadeautje voor in de klas, een smartgame Pyramide
bouwsel, is ook zeer in trek bij de leerlingen. ’s Middags hebben we de
pepernoten bingo gedaan en gezellig spelletjes gespeeld. Schaken, rara wie
ben ik, 30 seconds junior en kaarten dat zijn de lievelingsspellen van de
groep. Kortom we hebben een fantastisch Sinterklaasfeest gehad.
Nu gaan we het klaslokaal inrichten in de kerstsfeer. De kerstbomen en
kerstversiering zijn al uit de kelder gehaald dus we kunnen vandaag met z’n
allen los.
We hebben ook een prachtig schilderij gemaakt op de platen voor ons raam.
Het is de dierentuin van groep 5 en 6. In januari 2022 komt het laatste
raamkozijn, dus kunnen we er nog lang van genieten. Zie foto van ons
kunstwerk.
Nieuws uit groep 7/8:
Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest gehad vorige week. Hele mooie surprises en gedichten
hebben we gezien en gehoord. En iedereen is verwend met een mooi cadeau!
Natuurlijk kwam Sint ook nog eventjes om het hoekje kijken en konden we nog wat liedjes voor
hem zingen. De grote verrassing was toch wel dat we toen ook nog allemaal een cadeau kregen,
uiteraard samen met lekkere pepernoten. Kortom het was een zeer geslaagde ochtend!
Nu gaan we op naar het volgende feest; Kerstmis. Op naar een gezellige, knusse tijd!
En dan sluiten we af met nog een leuk bericht: Zoals het nu staat kunnen we zeer binnenkort
naar ons 'eigen lokaal' verhuizen, dus met een beetje geluk zitten we vanaf januari weer op ons
oude, vertrouwde stekkie!
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Nieuws van de OR en MR:
Als bijlagen bij deze nieuwsbrief de jaarverslagen van OR en MR van het schooljaar 2020-2021.
De kascommissie heeft het financieel jaarverslag van dit schooljaar gecontroleerd. De
kascommissie wordt gekozen voor een periode van twee jaar. Elk jaar treedt 1 lid van de
kascommissie af. De OR zoekt een nieuwe ouder die samen met het huidige kascommissielid de
kascontrole voor het lopende schooljaar gaat doen.
In de OR samenstelling zijn geen wijzigingen.
Yldau de Boer en Inge Kort zijn aftredend en herkiesbaar. Als iedereen het er mee eens is, stelt
de OR voor om Yldau de Boer en Inge Kort (herkiesbaar) als OR leden voor te dragen.
Lijkt het u ook leuk om zitting te nemen in de OR, dan kunt u zich aanmelden tot 1 januari bij
Yldau. Ook voor andere vragen of opmerkingen, neem contact op met Yldau (voorzitter van de
OR), haar contactgegevens zijn op school opvraagbaar.
Juf Maijke neemt na zes jaar het personeel vertegenwoordigd te hebben, afscheid van de MR.
Juf Maijke haar plaats is ingenomen door juf Liselotte. Maijke bedankt, Liselotte welkom!
Beweegteam Opsterland:
Dat sporten en bewegen goed voor ons is weten we allemaal. En we weten ook dat we het beste
zo vroeg mogelijk kunnen beginnen met bewegen. Toch weten we soms niet welke sport er al zo
vroeg mogelijk is, laat staan welk aanbod er is in de directe omgeving. In samenwerking met
GGD Fryslân en Sûn Opsterland hebben wij een boekje ontwikkeld met daarin het sport- en
beweegaanbod voor peuters en kleuters. In boekje is het sport- en beweegaanbod opgenomen
voor kinderen tot en met 6 jaar.
Het boekje wordt verspreid via de consultatiebureaus in Opsterland maar is ook in te zien via
www.beweegteamopsterland.nl/peuterkleutersport.
Bijlagen:
➢ Sport- en beweegaanbod tot 6 jaar.
➢ Jaarverslag OR 2020-2022.
➢ Jaarverslag MR 2020-2021.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23
december a.s.

Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
Woensdag 15 december
Woensdag 22 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december
t/m zondag 9 januari
Maandag 17 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari
Maandag 31 januari
Woensdag 2 februari
Vrijdag 4 februari

09.00 Uur directeurenoverleg.
18.30 Uur online kerstbingo.
Kerst in eigen klas.
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
16.30 Uur MR vergadering.
Studiedag team/onderwijsevaluatie. Geen school voor
leerlingen.
Rapport mee

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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