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Uitnodiging Feestelijke heropening obs ’t Ambyld:
Wij nodigen jullie uit om op vrijdag 20 mei de heropening van
onze school te vieren!
Hiervoor hebben we een speciaal programma samengesteld.
We starten onze feestdag gewoon om 8:30 uur en gaan de hele
dag leuke dingen doen. Er komt een goochelaar ons een
voorstelling geven, we doen allerlei verschillende activiteiten en
we werken aan een spetterend optreden wat we om 14:00 uur
buiten zullen geven! We hopen op veel publiek! Na het optreden
is de officiële opening en na afloop mag iedereen die dat wil
onze mooie school bekijken.
De kinderen mogen na het officiële gedeelte naar huis, graag
groep 1 tot en met 4 wel even afmelden bij de eigen leerkracht.
Bij een feestje horen natuurlijk lekkere dingen. De kinderen
krijgen van school iets lekkers te eten en te drinken, maar we
vragen iedereen ook om zelf fruit, eten en drinken mee te
nemen. Om het extra feestelijk te maken, mogen alle kinderen
verkleed op school komen! We maken er een leuke dag van!
➢

Om deze dag extra feestelijk te maken, zijn we op zoek naar ouders die vrijdagochtend
20 mei de kinderen willen schminken.
Wie zou ons willen helpen tussen 9:00 uur en 11:30 uur? Aanmelden kan via:
itambyld@comprix.nl.

Personeelsperikelen:
Na de zomervakantie is juf Liselotte niet meer aan ’t Ambyld verbonden. Jammer voor ’t
Ambyld, maar wel mooi natuurlijk dat haar wens voor taakuitbreiding hiermee is vervuld. We
wensen haar alvast veel plezier en succes op De Velden. Maar eerst met zwangerschapsverlof.

Afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt in groep 7/8 en groep 5/6 op OBS 't Ambyld. Ik
merkte het afgelopen jaar dat twee dagen voor de klas staan mij niet de voldoening geeft waar ik op
had gehoopt. Ik mis voor mijn gevoel te veel van wat er gaande is op school en in de klas. Mijn
voorkeur gaat uit naar drie dagen in de week voor de klas staan. Helaas is er voor volgend
schooljaar geen formatieve ruimte voor uitbreiding van mijn taakomvang van 2 naar 3 dagen. Dat
heeft mij doen besluiten dat ik na mijn zwangerschapsverlof drie dagen in de week aan de slag ga
op OBS de Velden in Noordwolde-Zuid.
Ik heb het de afgelopen jaren enorm naar mijn zin gehad op 't Ambyld en zal zeker met warme
herinneringen terugdenken aan mijn tijd hier. Wellicht straks uit het oog, maar zeker niet uit het
hart!
Ik blijf tot 31 maart 2022 werkzaam op 't Ambyld op maandag en dinsdag. Daarna ga ik genieten
van mijn verlof om na de zomervakantie een nieuwe start te maken op een nieuwe school.
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Daarnaast moeten we op zoek naar een nieuwe IB-er (zorgcoördinator) in combinatie met
twee dagen lesgevende taken. Juf Maijke heeft aangegeven weer volledig ingezet te willen
worden voor de groep. Haar IB werkzaamheden wil ze graag overdragen.
We houden u op de hoogte.
School on wheels:
Morgen is het weer school on wheels. Groep 5 t/m 8 mag skeelers, rolschaatsen, stepje,
skateboard of skelter mee naar school nemen om in de pauze van 12.00 uur tot 12.30 uur
mee te spelen.
4-jarigen:
Het komt enkel wel eens voor dat ouders met hun kind (-eren) buiten de reguliere
schoolvakanties op vakantie willen gaan. Wat zegt de inspectie en leerplichtambtenaar
hierover? Door het inschrijven van je kind op een basisschool, ga je akkoord met de regels en
afspraken op school. Dat betekent dat uw 4-jarig kind (nog niet leerplichtig) net als alle andere
kinderen naar school gaat op de daarvoor geldende schooltijden. Daar kan in overleg met
ouders van worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer 4-jarige kinderen die net naar school
gaan alleen ’s ochtends naar school gaan. Dat geldt echter niet voor vakanties buiten de
reguliere schoolvakanties. Het ‘dubbele’ in dit verhaal is dat vanuit de leerplichtwet geen actie
wordt ondernomen als ouders bijvoorbeeld buiten de reguliere vakanties op vakantie gaan om
de simpele reden dat het kind wettelijk gezien niet leerplichtig is.
Nieuws van de peuters:
We krijgen er twee nieuwe peuters bij. Welkom Sven en Shanna en héél veel speelplezier
gewenst in 't Krielhûske.
Net als onze kikkervisjes hebben ook sommige peuters weer een mooie groeisprong gemaakt
in de meivakantie. Prachtig om te zien.
Deze week zijn we begonnen met het knutselen van kikkertjes. Hierna gaan we verder met de
onderwaterwereld. We gaan ons lokaal de komende weken omtoveren tot een aquarium vol
met kleurrijke vissen, kwallen, zeepaardjes etc. De kleuren komen dus aan bod en ook gaan
we bezig met tellen.
Agenda:
26 en 27 mei : vrij ( Hemelvaart)
31 mei
: VE overleg gemeente (B/G )
1 juni
: overdrachtsgesprek Jimte (B/G)
6 juni
: vrij ( Pinkstermaandag)
8 juni
: 3 maand gesprek Jisse (G)
15 juni
: overdrachtsgesprek Silke (G)
24 juni:
: observatiegesprek Yens (G)
15 juli
: zomervakantie
Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag en tijd.
Nieuws uit groep 1/2:
Deze week zijn we begonnen met thema “Mijn lichaam”.
We leren:
• Letterkennis; woorden met verschillende beginletters bij elkaar zoeken, letters
benoemen.
• Gewicht; wegen met de handen en het verschil aangeven, wegen met de weegbalans
en weegbegrippen toepassen, dat gewicht een getalswaarde heeft en daaraan betekenis
verlenen.
Van Arie de letterkanarie leren we de letters van i- k. We bespreken elke dag een nieuw woord
van het thema “mijn lichaam”. De ouderlessen op www.onderbouwdonline.nl en in de
Onderbouwd app gaan ook over “mijn lichaam”. Leuk en leerzaam voor thuis!
De komende tijd allerlei leuke activiteiten op het programma; vrijdag 20 mei de opening van
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school en maandag 23 mei gaan we op schoolreisje. Van beide hebben de kinderen deze week
een briefje mee gekregen. We hebben er allemaal heel veel zin in!
Nieuws uit groep 3/4:
Na twee weken vakantie zijn we weer vol nieuwe energie van start gegaan. Juf Annet had de
kikkervisjes in de vakantie thuis en wilde ze dinsdag weer meenemen naar school. Helaas brak
de kom en spartelden alle kikkervisjes even in paniek op de vloer. Ze zijn gelukkig allemaal
gered, maar nu moet er eerst even een nieuwe kom geregeld worden voor de kinderen kunnen
zien hoe goed ze gegroeid zijn. Dan is het wachten op de pootjes en laten we ze los in onze
vijver. Deze donderdag hebben we voor het eerst judoles en ’s middags gaan we de omgeving
rond school schoonmaken i.v.m. Himmeldei.
Tenslotte nog even wat leuke dingen op een rij:
• Dinsdag 17 mei: met de bus naar een voorstelling in De Skâns
• Donderdag 19 mei: ’s middags vrij
• Vrijdag 20 mei: hele dag naar school i.v.m. feestelijke opening
• Maandag 23 mei: schoolreisje
• Dinsdag 24 mei: juf Anke van de bibliotheek komt in de klas
Nieuws uit groep 5/6:
Wat hebben we nog leuke activiteiten voor de meivakantie gedaan. De verjaardagen van de
juffen vieren bij juf Fimke thuis in Dracht. Street Wise op het parkeerterrein bij het dorpshuis,
zelf in de auto zitten en remmen. Koningsspelen met een leuke dans en lekker ontbijt en
prachtige sporten op het sportveld.
Alle kinderen hebben genoten van de meivakantie en vandaag is alweer de rekentoets
geweest. Juf Anke van de bieb is bij ons bezoek gekomen voor het project Scoor een boek. We
hebben een spel met een kleurendobbelsteen gedaan en weer veel nieuwe leesboeken van de
bieb te leen gekregen. Zondag gaan een aantal kinderen van groep 6 naar SC Heerenveen
naar een heuse voetbalwedstrijd. De briefjes voor de kinderen en begeleiders die mee gaan
nar de wedstrijd zijn al uitgedeeld. Onze tussenstand van het aantal gelezen boeken van
Scoor een boek is op dit moment 70 boeken!!! Wij denken dat vooral het leeswater heel erg
meehelpt. De komende weken gaan we tijdens de gymlessen op de donderdag judoën,
judomeester Sem is al even in de klas geweest met wat tips bv je nagels knippen en we gaan
met respect met elkaar om bij de judo.
Maandag 16 mei is de AK ( Meander) toets voor de kinderen van groep 5 en 6. De boekjes zijn
al mee naar huis.
Voor Vaderdag gaan we iets maken en daarvoor hebben we een glazen pot nodig, met deksel.
Graag thuis het etiket eraf halen en goed schoonmaken. B.v. een grote groente pot,
augurkenpot. Wat we gaan maken is natuurlijk nog een verrassing.
Nieuws uit groep 7/8:
We hebben heerlijk genoten van een welverdiende vakantie en gaan er nu weer op volle kracht
tegenaan! Dit geldt zeker voor groep 8; zij hebben op woensdag en donderdagochtend de
eindtoets gemaakt. Er is keihard gewerkt aan de onderdelen taal en rekenen. Met de nodige
'drugs' op tafel hebben we ons een weggeslagen door de vele opdrachten. Super gedaan groep
8, we zijn trots op jullie!
Volgende week hebben we een feestje op de planning; de opening van school. Maar onthoud
ook dat we woensdag de fietsenkeuring hebben voor het schoolreisje. We verwachten iedereen
op de fiets op school zodat we kunnen checken of alles op orde is en we veilig op kamp
kunnen. De voorbereidingen voor kamp zijn al in volle gang, we horen veel leuke ideeën voor
de bonte avond, dat belooft een feestje!
Op jullie toch een beetje op de hoogte te houden zorgen we elke dag voor een dagverslag. Dit
zal rond 5 uur op het raam van het speellokaal geplakt worden.
Over feestjes gesproken; Aanstaande zondag gaan er nog een aantal leerlingen uit groep 7
mee naar de wedstrijd SC Heerenveen - Go Ahead Eagels. Dit is een beloning voor het project
Scoor een Boek waar we vorig schooljaar aan meegedaan hebben. De kinderen die mee gaan
hebben hier inmiddels een briefje van gekregen.
Op dinsdag 31 mei doen we mee met het Praktisch verkeersexamen. Hiervoor gaan we op de
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fiets naar Gorredijk, hier zal het examen worden afgenomen. Hiervoor zoeken we nog een
ouder die wil helpen door op een controlepunt in de route te staan. De briefing is om 8:30 uur
in Gorredijk en het zal tot ongeveer 12:45 uur duren. Wie o wie kan ons helpen? Graag een
mailtje naar een van de juffen.
Bijlage:
▪ Zwemles De Wispel Tijnje.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 25 mei a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud):
Donderdag 12 mei

Eindtoets Route 8, groep 8.
12.30 Uur Himmelwike
Schooljudo voor groep 1 t/m 8
Vrijdag 13 mei
School on Wheels voor groep 5 t/m 8.
Dinsdag 17 mei
13.00 Uur voorstelling KODO groep 3/4 in De Skâns.
Woensdag 18 mei
09.00 Uur directeurenoverleg
Donderdag 19 mei
09.00 Uur werkgroepoverleg (Roelf)
Schooljudo voor groep 1 t/m 8.
Groep 1 t/m 4 is ’s middag vrij
Vrijdag 20 mei
Feestelijke opening school. Groep 1 t/m 4 gaat ’s middags
naar school
Maandag 23 mei
Schoolreis groep 1 t/m 4 Veenwouden.
Schoolreis groep 7/8 Elsloo.
Dinsdag 24 mei
Juf Fimke jarig.
IMV groep 5/6 afsluiting met ouders.
Schoolreis groep 7/8 Elsloo.
Woensdag 25 mei
Schoolreis groep 7/8 Elsloo.
Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag (geen school).
Vrijdag 27 mei
Geen school.
Dinsdag 31 mei
Laatste werkdag juf Liselotte (zwangerschapsverlof)
Praktisch verkeersexamen groep 7/8 Gorredijk.
Donderdag 2 juni
Schooljudo voor groep 1 t/m 8.
Vrijdag 3 juni
13.00 Uur leerlingenraad
Dinsdag 7 juni
Start toetsweek groep 2 t/m 8 t/m vrijdag 17 juni.
Woensdag 8 juni
Jeugdverpleegkundige voor groep 7.
Donderdag 9 juni
Schooljudo voor groep 1 t/m 8.
Zondag 12 juni
Juf Jildou jarig.
Woensdag 15 juni
19.30 Uur OR vergadering.
Donderdag 16 juni
Jeugdverpleegkundige voor groep 7.
Zondag 19 juni
Vaderdag.
Woensdag 22 juni
09.00 Uur directeurenoverleg.
Donderdag 23 juni
Juf Annet jarig.
Maandag 27 juni
12.30 Uur onderwijsevaluatie (’s middags geen school voor
kinderen).
Donderdag 30 juni
Lauswoltconcert groep 8.
Vrijdag 1 juli
Rapport mee groep 2 t/m 8.
Maandag 4 t/m donderdag Contactgesprekken groep 1 t/m 8.
7 juli
Maandag 11 juli
16.00 Uur MR vergadering.
Dinsdag 12 juli
Afscheid groep 8.
Woensdag 13 juli
Eindfeest groep 8.
Donderdag 14 juli
Laatste schooldag.
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