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SCHOOLJAAR 2021 – 2022
13 januari 2022

Nieuws in coronatijd:
Allereerst nog de beste wensen voor 2022 met vooral veel gezondheid!
Gelukkig mochten we na de kerstvakantie weer de deuren openen voor alle leerlingen. Dat had
het kabinet 3 januari 2022 besloten op basis van het OMT-advies over het onderwijs. Fysiek
onderwijs is zowel voor de cognitieve als de mentale ontwikkeling van jongeren essentieel.
Het kabinetsbesluit van 3 januari betekent dat er nu vooralsnog geen aanpassingen nodig zijn
van het bestaande protocol. Morgen, vrijdag 14 januari maakt het kabinet – op basis van een
nieuw OMT-advies - een nieuwe afweging.
Voortgang verbouw:
In de kerstvakantie is de vloer in de centrale hal eruit gehaald en met een eerste laag
geëgaliseerd. Deze week is de tussenwand (peuter-/kleuterplein en middenbouwplein)
geplaatst. Zaterdag 29 januari wordt de vloer voor de tweede maal geëgaliseerd en de week
daarna wordt de afwerkvloer gelegd. Daarna kan ook de nieuwe keuken worden geplaatst.

Toetsweken (CITO):
De komende twee weken worden gedurende de toetsweken de Cito LOVS toetsen weer afgenomen
bij groep 2 t/m 8. De citotoetsen meten naast het niveau van de leerling ook het groepsniveau en
het schoolniveau. Aan de hand van het aantal goede antwoorden komt er een vaardigheidsscore uit.
Deze vaardigheidsscore hoort bij een bepaald niveau. Zo kunnen wij als leerkrachten zien op welk
niveau uw kind presteert in vergelijking tot de ”gemiddelde” Nederlandse leerling. De
vaardigheidsscores gebruiken we ook om de vooruitgang te meten. Het is de bedoeling dat de
leerlingen steeds op hun niveau stappen vooruit maken. Wij spreken dan van groei, de
vaardigheidsscore gaat in punten vooruit. Na de afname gaan we de resultaten (tijdens de
studiedag op woensdag 2 februari (de leerlingen zijn dan vrij) goed bekijken. Dat noemen
we analyseren. We bekijken dan welke onderdelen de leerlingen lastig vinden en welke juist heel
goed gaan. Hieruit ontstaan dan weer verbeterplannen. Op deze manier spelen we in op de
ontwikkeling van zowel individuele leerlingen als de groep.
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Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen deze toetsen in alle rust kunnen
maken, zodat leerlingen zich goed kunnen richten op een toets. De leerkrachten zorgen voor
een ontspannen sfeer en de uitgeruste kinderen doen geweldig hun best!

Nieuws van de peuters:
Allereerst wensen wij iedereen natuurlijk een heel goed en vooral gezond 2022!
Voor 't Krielhûske begint het jaar feestelijk omdat we Tomke zijn verjaardag gaan vieren en
omdat 't Krielhûske per 1 januari onder Bernadets kinderopvang valt. Met z'n allen hebben we
deze eerste week een heel groot en kleurrijk schilderij gemaakt voor Tomke om ons lokaal mee
op te vrolijken. Bij een feestje hoort lekker en gezond eten en daarom staat voor de komende
weken het thema “lekker ite” op het programma.
Vanaf volgende week mogen jullie de drinkflessen/bekers thuis
laten. Om natte en plakkerige tassen te voorkomen gaan wij vanaf
volgende week voor het drinken van de peuters zorgen.
Agenda:
28 jan
:
voortgangsgesprek Yens
9 febr
:
gesprek Bente
16 febr
:
gesprek Fert
16 febr
:
overdrachtsgesprek Siem
19 t/m 27 februari voorjaarsvakantie
Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
Nog een gelukkig nieuwjaar voor iedereen! We zijn deze week gestart met 26 kleuters, 18 in
groep 1 en 8 in groep 2.Iedereen heeft een nieuw plekje in de kring, een nieuw maatje en een
nieuw taakje. Even wennen weer. We zijn begonnen met het thema “winter”.
De Onderbouwd app en de ouderlessen op onderbouwdonline staan ook op dit thema
ingesteld. Leuk om eens een kijkje te nemen, zo kunnen jullie als ouders zien waar we op
school mee bezig zijn.
We hebben de letters van s-o-k geleerd en alle kinderen hebben Happy Socks geverfd.
We rijgen van piepschuim een sneeuwketting en hangen die voor de ramen, zo lijkt het toch
nog een beetje alsof het echt sneeuwt.
Er wordt aan de volgende doelen gewerkt:
•
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.
Volgende week beginnen we met groep 2 aan de Cito taal voor kleuters en Cito rekenen voor
kleuters. We doen dit heel speels en ongedwongen en noemen het “werken in een boekje”.
Nieuws uit groep 3/4:
We wensen alle kinderen en ouders een heel mooi 2022 toe! En wat fijn om te merken dat veel
kinderen blij zijn om weer naar school te mogen na de extra lange kerstvakantie. Natuurlijk is
het ook weer wennen, maar dat gaat snel genoeg. We hebben de groepjes veranderd en alle
kinderen hebben ook een ander taakje gekregen. Juf Annet heeft in de kerstvakantie een
mooie reis naar Egypte gemaakt en heeft daar foto’s van laten zien op het digibord. We zagen
piramides, farao’s, tempels en de woestijn voorbij komen. De kinderen vonden het erg
interessant en wilden daarna graag een boek uit de leeshoek over Egypte lezen/bekijken. Ook
mochten de kinderen van groep 4 hun naam in hiërogliefen tekenen.
Nog even wat huishoudelijke mededelingen:
- Elke dinsdag en donderdag graag weer de gymkleren + gymschoenen mee naar school.
- Vanaf volgende week starten we met de Cito-toetsen en de resultaten komen in het
rapport.
- Willen alle kinderen van groep 4 daarom hun rapport inleveren op school?
- De kinderen van groep 3 hoeven de portfolio’s niet in te leveren; ze krijgen een nieuw
rapport.
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Nieuws uit groep 5/6:
Na drie heerlijke weken ‘vakantie’, waar alle mogelijke weertypen voorbij kwamen, is de
normale schoolweek weer begonnen. Het was maandag best even wennen. Waarbij bij de één
de ogen om 11.00 alweer bijna dichtzaten (‘want het was vanmorgen best vroeg juf’), zat de
ander lekker om zich heen te kijken (‘sorry juf, ik moet weer even wennen aan het
doorwerken’). We zijn met taal en spelling in deel B begonnen. Zo na de vakantie in een nieuw
schrift nodigt altijd uit tot éxtra netjes schrijven. En dat was terug te zien in de werkboeken!
Voor de nieuwe editie van de Wispelweagen hebben de kinderen van groep 5/6 weer mooie
verhalen geschreven. We proberen dan ook goed te letten op het gebruik van hoofdletters en
leestekens en maken er op die manier gelijk een taallesje van.
Ons aardrijkskunde hoofdstuk is alweer uit. Voor groep 5 ging het de afgelopen periode over
de landbouw in Nederland en voor groep 6 ging het over het leven in een stad. De boekjes zijn
mee naar huis gegaan en dat houdt in dat we op maandag 24 januari weer een
aardrijkskundetoets hebben.
Nieuws uit groep 7/8:
Laten we beginnen om iedereen nog een gelukkig nieuwjaar te wensen!
In dit nieuwe jaar zijn we gestart in onze 'nieuwe' lokaal. Hieronder een paar foto's met een
sfeerimpressie. Hopelijk kunnen jullie zo snel mogelijk een keertje echt in de klas kijken.
Volgende week starten we met de Cito toetsen, deze zullen zo'n twee weken duren. De
resultaten hiervan komen weer op de rapporten te staan en bespreken we op de
oudergesprekken in februari. Willen degene die hun rapport nog moeten inleveren dit zo snel
mogelijk doen?
Volgende week krijgen de kinderen ook hun aardrijkskundeboekje weer mee naar huis. We
hebben op 24 januari een toets over thema 8. Op 28 maart staat het Nationale theoretische
verkeersexamen gepland. Hieraan nemen groep 7 en 8 deel en zal digitaal worden
afgenomen. Nu we weer naar school zijn, gymmen we ook weer 2 keer per week. Denken jullie
met de kinderen om passende kleding en schoenen? Bedankt!
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Bijlagen:
➢ Geen
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 27 januari a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
Maandag 17 t/m vrijdag
28 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari
Maandag 31 januari
Woensdag 2 februari
Vrijdag 4 februari
Maandag 7 t/m vrijdag 11
februari
Dinsdag 15 februari
Woensdag 16 februari
Vrijdag 18 februari

Toetsweek voor 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
Contactgesprekken
19.30 Uur OR vergadering
Juf Liselotte jarig
09.00 Uur directeurenoverleg
School on wheels voor groep 1 t/m 4

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer

O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

