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O.b.s. ‘t Ambyld zamelt geld in voor Oekraïne op Open Dag woensdag 23 maart:
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde vrijmarkt en open dag! Het was gezellig druk op
het plein en in school. De opbrengst van de vrijmarkt voor Oekraïne bedraagt EURO 645,--.
Wat hebben jullie je best gedaan jongens en meisjes! Heel hartelijk dank allemaal!
Zie ook www.ambyld.nl.

Tennisles:
Donderdag 7 april zal tennistrainer Paul Plantinga weer tennislessen verzorgen voor de
kinderen van groep 3 t/m 8.
09.45 – 10.30 uur groep 3/4
10.30 – 11.15 uur groep 5/6
11.15 – 12.00 uur groep 7/8
➢

NB we vragen de kinderen schone buitensportschoenen te
dragen en GEEN noppen!
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Corona:
➢ Met ingang van vorige week woensdag (23 maart) gelden er geen Coronamaatregelen meer.
➢ Wat nog wel ongewijzigd blijft, is het advies om thuis te blijven bij klachten.
➢ Doe een zelftest en als die positief is, luidt het advies een afspraak te maken bij de GGD
voor een officiële test.
➢ Het is niet meer nodig om jezelf te testen als je geen klachten hebt. Dus leerlingen en
onderwijspersoneel hoeven niet meer preventief te testen voordat ze naar school gaan.
➢ Toch blijft zelftesten een relatief eenvoudige manier om zicht op het virus te houden,
vandaar dat we vandaag de leerlingen van groep 6, 7 en 8 nog eenmaal 4 zelftesten mee
naar huis geven.
➢ Juf Anita, LIO stagiaire uit groep 7/8 had gisteren een positieve zelftest en is nog in
afwachting van de uitslag van de GGD test.
Feestelijke opening school:
Vrijdag 20 mei staat in het teken van de opening van de verbouwde school. Een daarvoor in
het leven geroepen commissie gaat zich buigen over de invulling van het programma.
Natuurlijk willen we daar een mooie en feestelijke dag van maken en natuurlijk hoort groep 1
t/m 4 daar ook bij.
➢

Daarom gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 vrijdag 20 mei de hele dag naar
school en zijn ze donderdagmiddag 19 mei vrij.

BSO locatie Us Doarpshûs:
Op basis van de tot nu toe binnen gekomen inschrijfformulieren, kan de BSO in het dorpshuis niet
op korte termijn geopend worden. Toch blijkt er wel voldoende belangstelling te zijn. Mede hierdoor,
maar ook omdat BSO de Skuorre op enkele dagen vol zit en geen ruimte meer heeft om kinderen te
plaatsen, hebben we besloten om de BSO in het dorpshuis te gaan openen met ingang van het
nieuwe schooljaar 2022/2023. In elk geval zal er vanaf het nieuwe schooljaar opvang zijn in het
dorpshuis op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30-18.00 uur. De andere dagen, afhankelijk van
de aanmeldingen, zal in overleg gaan. Voor meer informatie of aanmelden kun je terecht bij
Bernadet Nieuwland Telnr.: 06-46451331/ benadetskinderopvang@gmail.com
Paassfeer:
Dank decoteam voor het aankleden van de school in paassfeer.
Koningsspelen vrijdag 22 april:

We kunnen jullie hulp goed gebruiken.
➢ Wie kan helpen bij het klaarzetten van spelletjes en/of groepjes begeleiden bij de spellen
(groep 1 t/m 4). Opgave kan bij Roelf of via itambyld@comprix.nl.
Bijeenkomst Kanjertraining:
Gisteren (woensdag) hebben we samen met collegascholen De Stripe uit Oldeholtpade en Tuindorp
uit Wolvega weer een bijeenkomst Kanjertraining gehad. Het was een lange, maar inspirerende
middag/avond.
Nieuws van de peuters:
Vorige week hebben wij tuinkerszaadjes gezaaid in glazen potjes. Iedere dag kijken we even
hoe het groeit. Eerst knappen de zaadjes open en zie je een wit sprietje. Daarna groeit het
steeds hoger en komen er groene blaadjes aan. Als het hoog genoeg is kun je het afknippen
en eten op een crackertje met kaas of door salades. Tuinkers zit boordevol vitamines en is
dus super gezond.
Fert heeft een pot met kikkerdril meegenomen naar “ t Krielhûske” en ook dit bekijken we
dagelijks. Er zwemmen nu al allemaal kikkervisjes in de kom. Zouden er over een poosje
allemaal kikkertjes in onze klas rond springen?
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Agenda:
6 april:
observatiegesprek Fert
8 april:
3 maandgesprek Beau
13 april:
3 maandgesprek Jorn
13 april:
observatiegesprek Bjinte
15 april:
vrij (Goede Vrijdag)
18 april:
vrij ( Paasmaandag)
20 april:
overdrachtsgesprek Jimte
21 april:
3 maandgesprek Bas
23 april t/m 8 mei: meivakantie
Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
Deze week zijn we begonnen met het thema “familie”.
Wat leuk dat er al zoveel familie foto’s meegenomen zijn, ze hebben een mooi plekje in de klas
gekregen en de kinderen staan er graag even bij te kijken!
We werken aan de volgende doelen:
• Woordenschat; woorden benoemen, woorden toepassen in een zin, woorden verbreden
en verdiepen.
• Splitsen: (on) eerlijk verdelen, aantallen splitsen en weer samenvoegen, eenvoudige
sommen maken met alleen symbolen.
We leren de letters van r-oo-s en praten elke dag over een nieuw woord van het thema
“familie”.
Alle kinderen maken deze week een tekening van hun familie.
We hebben een mooi boek gelezen “De mooiste moeder” over een moeder die verwend wordt
op moederdag. Binnenkort beginnen wij ook met een moederdag cadeautje, maar dat blijft
natuurlijk nog een verrassing….
Maandag komt Ilona Draisma bij ons stage lopen. Vanaf 14 april is ze er elke donderdag.
Welkom bij ons op school Ilona!
Als laatste nog een oproep; wie heeft er restjes hout voor ons voor bij de timmertafel?
Even voorstellen:
Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Ilona Draisma uit Haskerdijken en ben
22 jaar oud. Ik volg momenteel de minor leraar basisonderwijs aan de Hanze
hogeschool te Groningen. Voor mijn stage zal ik vanaf 4 april bij jullie in groep 1/2
starten. Ik ben er tot en met 8 juli elke week op de donderdag.
Ik volg deze minor, omdat ik volgend jaar na het afronden van mijn studie
Verpleegkunde graag de verkorte Pabo wil doen. Lesgeven heeft mij namelijk altijd al
erg leuk geleken. Ik ben daarom erg benieuwd naar het beroep, de kinderen en de
school! Naast mijn studie werk ik in de thuiszorg en in mijn vrije tijd ben ik graag creatief en
actief bezig. Mijn hobby’s zijn naaien, wandelen, volleyballen en racefietsen. Het lijkt mij leuk
om ook met de kinderen creatief en actief aan de slag te gaan.
Groetjes Ilona
Nieuws uit groep 3/4:
Wat hebben we een prachtige open dag gehad. De kinderen van groep 3 en 4 hebben zich met
veel enthousiasme ingezet voor Oekraïne en mogen trots zijn op het mooie bedrag als
resultaat. Mooi dat het weer kon zo met z’n allen in en rond de school! Deze week is Elize als
laatste aan de beurt wat betreft de spreekbeurtenronde in groep 4. Zij zal ons iets vertellen
over haar favoriete huisdier, de poes. Jurryt heeft ons een prachtige shovel van lego laten zien
en heeft ons iets verteld over het werk van z’n vader. Jenthe had een mooie presentatie over
de Koninklijke Marine met een spannend filmpje erbij. Vorige week maakte Ymte ons wijzer
over Scouting en liet daarbij veel interessante spullen zien en Selah had een muzikale
spreekbeurt over verschillende muziekstijlen. Meester Bart heeft een verhaal voorgelezen in de
klas en vervolgens een tekenopdracht gegeven. De kinderen doen extra hun best, want
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meester Bart gaat de mooiste tekening van groep 3 en de mooiste van groep 4 belonen met
een prijsje. Groep 4 schiet al lekker op met de tafels en gaat nu oefenen voor die van 3 en 4.
Ga er thuis ook lekker mee oefenen, zodat het tafeldiploma gauw compleet is. Willen alle
kinderen volgende week een glazen pot meenemen? Het liefst een grote pindakaaspot of een
groentepot o.i.d.; een jampotje is te klein. We gaan hiermee knutselen, maar wat het wordt
verklappen we nog niet!
Nieuws uit groep 5/6:
Voor onze nieuwe knutselactiviteit zijn we op zoek naar conservenblikjes, dus veel
knakworstjes en soep uit blik eten komende week. Aanstaande maandag willen we met deze
activiteit beginnen, het zou fijn zijn als we dan al een aantal blikken hebben. Het formaat
maakt niet uit, zolang de blikjes maar niet té klein zijn (dus liever geen tomatenpuree blikjes).
Voor ‘Scoor een boek’ hebben we inmiddels al 33 boeken gelezen. De kinderen maken van elk
gelezen boek een klein boekverslag die we in een map verzamelen. Vorige week kregen we
een brief van Foppe de Haan. Hij schreef dat als je je goed wilt concentreren je ook veel water
moet blijven drinken. We kregen een grote watertap in de klas, die we elke keer kunnen vullen
met vers ‘leeswater’, zodat we nóg meer boeken kunnen lezen.
Op donderdag 7 april hebben we een tennisles in plaats van de gewone gymles. Deze
tennisles wordt gegeven op de tennisbaan. Schone buitensportschoenen zijn een vereiste.
Donderdag 14 april hebben we ’s middags de toets van Naut. Tegen die tijd krijgen de
kinderen het boekje weer mee naar huis om hiervoor te oefenen.
Op donderdagochtend 14 april gaan we met de klas naar het Woudagemaal. Welke ouders
zouden ons kunnen halen en/of brengen? We vertrekken rond 8:45 uur. En zijn weer terug op
school rond 12 uur. Graag opgeven bij de leerkrachten. Ouders mogen blijven bij de
rondleiding van het Woudagemaal.
Op dinsdag 19 april gaan wij onze verjaardagen vieren bij juf Fimke thuis. Welke ouders
zouden ons kunnen brengen en halen? We vertrekken vanaf school om 8:30 uur en graag om
14:00 uur weer in Drachten zijn om ons op te halen. Graag opgeven bij de leerkrachten.
Nieuws uit groep 7/8:
We zijn druk in training voor het voetbaltoernooi wat gepland staat op woensdag 6 april. Zodra
het programma bekend is, horen jullie dit zo snel mogelijk! De briefjes voor rijders zijn wel al
meegegaan, we hebben het vervoer nog niet helemaal rond. Wie zou er nog kunnen brengen
en/of halen? Afgelopen maandag hebben we mee gedaan aan het theoretisch verkeersexamen.
We hebben allemaal op de Chromebook het examen gemaakt en wachten nu de uitslag af….
We hopen eind deze week de diploma’s te mogen uitdelen. Op dinsdag 31 mei hebben we het
praktisch verkeersexamen en zullen we op de fiets naar Gorredijk gaan. Hierover volgt later
meer informatie.
Aanstaande dinsdag, 5 april, is het nationale buitenlesdag. Wij doen hieraan mee en hebben
dus veel buiten les (als het weer het toe laat...). Handig om hier met de kleding rekening mee
te houden. We hebben deze dag wel gewoon gymnastiek!
Op donderdag 14 april zullen we met groep 7/8 naar de bibliotheek in Gorredijk gaan. Nemen
jullie de fiets mee? We gaan in dit groepsbezoek luisteren naar het verhaal van mevrouw
Postma. Zij verzorgt al heel wat jaren dit programma en vertelt hier haar verhaal over de
tweede wereldoorlog.
We hadden al bij de groep laten vallen dat het schoolkamp een beetje anders gaat lopen.
Helaas is Grou niet meer de locatie waar wij nu naartoe gaan, hier worden nu Oekraïense
vluchtelingen opgevangen. Wij hebben erg ons best gedaan op een nieuwe locatie: De Friese
Ardennen in Elsloo. De data blijven wel hetzelfde: van 23 tot 25 mei 2022!
Bijlagen:
▪ Outdoor
▪ Uitnodiging kick off talent Opsterland
▪ Nieuwsbrief bibliotheek
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 april a.s.
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Agenda (activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen):
Woensdag 6 april
Vrijdag 8 april
Dinsdag 12 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april t/m
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m
zondag 8 mei
Zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Donderdag 12 mei
Dinsdag 17 of woensdag
18 mei
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8.
BHV cursus voor teamleden.
13.00 Uur leerlingenraad 4.
19.30 Uur OR vergadering.
09.00 Uur directeurenoverleg
09.30 Uur bezoek Woudagemaal groep 5/6.
Bibliotheekbezoek groep 7/8
19.15 uur Kick off talent Opsterland in De Skâns Gorredijk
Goede Vrijdag en Pasen.
Juf Liselotte en juf Fimke vieren hun verjaardag.
Streetwise groep 1 t/m 8 (nadere info volgt).
Koningsspelen 2022
Einde schoolfruit
Meivakantie.
Moederdag.
Start kledinginzamelingsactie Bag2school
16.00 Uur MR overleg
Himmelwike
Voorstelling groep 3/4
09.00 Uur directeurenoverleg
Groep 1 t/m 4 is ’s middag vrij
Feestelijke opening school. Groep 1 t/m 4 gaat ’s middags
naar school
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