NIEUWSBRIEF 10
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
24 december 2021

Corona:
We sluiten ook dit kalenderjaar anders af dan dat we ons hadden voorgesteld. De wereld is weer op
slot en Corona is het gesprek van de dag. We moeten rekening houden met stijgende
besmettingscijfers rond het eind van de kerstvakantie. Dat betekent dat er na de kerstvakantie
mogelijk moet worden overgegaan tot afstandsonderwijs en noodopvang.
➢

Op 3 januari ’22 is er opnieuw een persconferentie en dan zal ook duidelijk worden of
de scholen per 10 januari ’22 open gaan of niet.

➢

Op 6 januari ’22 hopen we u te kunnen informeren
t.a.v. eventueel afstandsonderwijs in combinatie
met noodopvang.

Voortgang verbouw:
Onderwijs maken we, ook ondanks de grote impact van het
Coronavirus, samen en ook dit jaar hebben we met elkaar
laten zien dat we tot veel in staat zijn. Naast gezondheid:
het allerbelangrijkste in het leven, hadden we een ander
gezamenlijk doel: de vernieuwbouw van onze school. Het
eind is in zicht. Ook in de kerstvakantie zal worden
doorgewerkt en gaat de vloer in de hal eruit.

Kerstviering:
We kijken terug op een zeer geslaagde dag en online kerstbingo! De prijswinnaars deze avond
waren Lieuwe van der Veldt, Sienna Kobes, Jelmer Idzerda, Alwin van Etten, Jelte Tromp, Sven
van Sleen, Maren van der Duim, Elize Jonker en Djessy Hoekstra, gefeliciteerd!!
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Nieuws van de peuters:
Allereerst een woord van dank aan onze vrijwilligsters Corina en Ilse, de ouders van de
oudercommissie en de leerlingen van groep 7 en 8! Samen zijn wij er in geslaagd alles van het
dorpshuis te verhuizen naar ons “nieuwe” lokaal in de basisschool en hebben we er een gezellige
ruimte van gemaakt. Tige, tige tank! De peuters vinden het heerlijk om hier te spelen en vooral
weer op het plein te kunnen rennen, fietsen en schommelen.
Ate en Elin zijn vier geworden en wensen we heel veel plezier toe op de
basisschool na de kerstvakantie. Tot slot wensen wij iedereen hele warme
gezellige feestdagen, en een heel gelukkig nieuwjaar vol met liefde en
gezondheid.
Nieuws uit groep 1/2:
Vorige week hebben we gezellig de kerstperiode in de klas afgesloten.
We hebben “een kerstdans” gedanst, kerstliedjes gezongen, het
kerstverhaal van de Zandtovenaar gekeken en als afsluiting nog een leuke
kerstfilm. De komende weken blijft thema “kerst” beschikbaar op de
Onderbouwd app en op www.onderbouwdonline.nl.
Na de vakantie beginnen we met thema “winter”.
We leren de letters s-o-k en werken aan de volgende doelen:
• Tegenstellingen: herkennen, benoemen, bedenken.
• Temperatuur: aangeven wat warm en koud is, begrippen van temperatuur toepassen,
getalswaarde van temperatuur toepassen.
• Verkort tellen; tot en met 6, tot en met 10, tot en met 12.
Na elke vakantie maken we weer nieuwe tweetallen voor de maatjes en ook een nieuwe kring
opstelling en taakjes. In december zijn Elin, Yuna en Ate jarig. Na de kerstvakantie komen zij
ook bij ons op school. Veel plezier op ’t Ambyld alle drie! We missen nog een paar portfolio’s.
Willen jullie deze mee terug naar school geven! Een hele fijne vakantie allemaal!
Nieuws uit groep 3/4:
Het was even hectisch de laatste weken op school, vooral doordat de kerstvakantie een week
eerder inging. Gelukkig hebben we in de klas nog wel aandacht kunnen schenken aan kerst en
samen ontdekten we dat kerst niet door iedereen gevierd wordt en dat het op veel
verschillende manieren gevierd kan worden. Het kerstverhaal uit de bijbel hebben we door de
Zandtovenaar tot leven zien komen via het digibord; heel sfeervol en indrukwekkend. Tijdens
onze laatste gymles hebben de kinderen zich prima vermaakt in de apenkooi-opstelling en het
was prachtig om te zien dat veel kinderen steeds meer durfden. Alle kinderen van groep 3
hebben het paarse leesboekje van kern 5 meegekregen om thuis uit te oefenen. Het zou mooi
zijn als dit regelmatig lukt, want de laatst geleerde letters zijn best wel moeilijk. Graag na de
vakantie het boekje weer mee naar school nemen. En dan nu lekker genieten van de vakantie!
Allemaal fijne feestdagen en heel graag tot ziens in 2022…..op school, hopen we!
Nieuws uit groep 5/6:
En toen was het al kerstvakantie, 1 week eerder dan we hadden gepland.
De laatste weken was juf Liselotte ook nog ziek, maar gelukkig kon juf Fimke de hele week wel
werken. Maar we hebben gezellig in de kerstopstelling gewerkt en veel kerstknutsels gemaakt
van boterhamzakjes en ijscostokjes. Ook de Zandtovenaar hebben we gezien met het
kerstverhaal. Verder genieten we altijd heel erg van de super, leuke en leerzame
spreekbeurten. We weten nu bijna alles van Italië, Noordpool en Australië, de audicien en hoe
het oor werkt. Na de kerstvakantie hebben we nog een paar spreekbeurten in de planning
staan. We kijken hier naar uit. Willen jullie na de kerstvakantie jullie rapport weer inleveren op
school?
Wij wensen iedereen hele gezellige kerstdagen en een super, leuk, gezellig en gezond 2022.
We hopen elkaar weer te ontmoeten op 10 januari 2022. Geniet van jullie vakantie!
Nieuws uit groep 7/8:
Terwijl jullie allemaal thuis genoten van een extra weekje vakantie, werd er op school keihard
gewerkt. Ons lokaal is klaar om te gaan gebruiken! Dat betekent dat alle nieuwe tafels en
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stoelen verhuisd zijn, de kasten zijn ingeruimd maar ook het digibord en de whiteboards er
weer hangen. Nog een aantal laatste puntjes op de i en dan starten we het nieuwe jaar op ons
'nieuwe' plekje. De kinderen hebben maandag 10 januari de primeur en we hopen dat we
daarna, op welke manier dan ook, ook ouders snel onze nieuwe klas kunnen laten zien.
Maar eerst lekker genieten van de vakantie. Fijne feestdagen allemaal!
Bijlagen:
➢
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 13 januari a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
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

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

OR, MR en personeel wenst iedereen hele fijne
feestdagen en een goed, maar vooral gezond 2022!
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