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Feestelijke heropening school:
We kunnen met elkaar terugkijken op een mooie dag. Even leek het erop dat het weer roet in
het eten zou gooien, maar dat viel gelukkig mee!
Heel hartelijk bedankt iedereen, die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd
aan deze mooie dag! Foto’s op www.ambyld.nl.

LOOP TERWISPEL:
Ren jij op zondag 10 juli mee met de LOOP TERWISPEL?
➢
➢

Voor de kinderen van 4 t/m 7 is er de halve mijl (800m)
Voor de kinderen van 8 t/m 12 is er de hele mijl (1600m)
En ook racerunners kunnen meedoen!

Meedoen is helemaal gratis, wel graag even inschrijven via www.mijninschrijving.nl.
(En ook de papa’s en mama’s zijn uitgenodigd om mee te doen, voor hen is er de 4 mijl (6,4
km) of de 10 kilometer!)
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Kleding- en schoenenactie:
Bag2school: de opbrengst van onze derde Bag2school actie is:178 kilo oftewel €53,40.
Allemaal hartelijk dank voor het inzamelen. Voorjaar 2022 (26 september t/m 4 oktober)
organiseren we opnieuw een Bag2school kleding- en schoenenactie.
Juni 2021
Oktober 2021
Mei 2022

182 kg
199 kg
178 kg

€54,40
€59,70
€53,40

Personeelsperikelen:
Dinsdag was het juf Liselotte haar laatste werkdag op ’t Ambyld en hebben we afscheid
genomen. Bedankt Liselotte voor je inzet en betrokkenheid bij ’t Ambyld. Nu aftellen tot…. en
dan na de vakantie veel succes op je nieuwe school.
Betekent voor ons dat we op zoek zijn naar een nieuwe collega in groep 5/6 en een nieuwe IBer (leerlingenzorg). Als daar ontwikkelingen in zijn, hoort u dat van ons.
Opgave schoolkorfbal voor groep 3 t/m 8:
Het schoolkorfbaltoernooi van de gemeente Opsterland voor groep 3 t/m 8 vindt plaats op
woensdag 29 juni 2022 en zal plaatsvinden op de korfbalvelden van LDODK/Rinsma Modeplein.
➢

➢

Opgeven van uw kind (-eren) is mogelijk tot en met vrijdag 3 juni bij de eigen juf of
meester.
Ook zoeken we nog een ouder die deze dag enkele wedstrijden kan/wil fluiten.

Nieuws van de peuters:
In ons klaslokaal is de onderwaterwereld al prachtig zichtbaar.
Onze dikkopjes zijn echte kikkertjes geworden en inmiddels losgelaten in de sloot en onze
zelfgemaakte kikkers hangen in een zelf gekleurde sloot aan de muur . Verder hangen er op de
ramen kikkers, regenboogvisjes en zeepaardjes. We hebben een vissenpuzzel gemaakt en zijn
nu aan de slag met iets voor vaderdag. Dit blijft natuurlijk een verrassing.
Fiskje, fiskje,'t is een wûnder.
Do swimst boppe, do swimst ûnder.
Swimst nei links en swimst nei rjochts.
Sûnder swimbroek hielendal bleat.
swimst do blub, blub, yn 'e sleat.
Agenda:
6 juni
8 juni
15 juni
15 juni
22 juni
24 juni:
29 juni
15 juli

:
:
:
:
:
:
:
:

vrij ( Pinkstermaandag)
3 maandsgesprek Jisse (G)
overdrachtsgesprek Silke (G)
Kinder EHBO (G en I)
Kinder EHBO (G en I)
observatiegesprek Yens (G)
Kinder EHBO (G en I)
zomervakantie

gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag.
Nieuws uit groep 1/2:
Vrijdag 20 mei hadden we een feestelijke dag; de opening van onze verbouwde school. We
hebben het plein versierd met stoepkrijt, iedereen werd geschminkt, er was een workshop van
djembé, en we kregen lekkere traktaties. Na de lunch hadden we een prachtige goochel
voorstelling en gaven we zelf nog een optreden van djembé. Al met al een geslaagde dag! En
wat waren alle kinderen mooi verkleed!
Maandag 23 mei hadden we een prachtig schoolreisje in Sanjesfertier. Met de bus op zich was
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al een feestje. Het was perfect schoolreis weer, de kinderen hebben zich prima vermaakt in de
speeltuin binnen en buiten.
En nu gaan we in de klas weer verder met het thema “Mijn lichaam”.
We leren deze week:
• Lichaamshoudingen: lichaamsdelen aanwijzen en benoemen. Lichaamshoudingen
aanwijzen. Lichaamshoudingen nadoen.
De ouderlessen op www.onderbouwdonline.nl en in de Onderbouwd app gaan ook over “mijn
lichaam”. Een aanrader voor thuis!
In de poppenhoek hebben we een doktershoek gemaakt, de kinderen zijn erg enthousiast!
Verder zijn we begonnen met het maken van een Vaderdag cadeautje, maar we vertellen
natuurlijk niet wat het is….
Nieuws uit groep 3/4:
Wat hebben we veel leuke dingen gedaan de afgelopen tijd. Eerst was er 'Himmeldei' en omdat
er rond school niet veel troep te vinden was, deden we nog een rondje door het bos. Daar was
de opbrengst groter en Jelte en Jurryt hebben zelfs een ijzeren hek helemaal naar school
gesjouwd. We bezochten een mooie voorstelling in de Skâns, waar we in een dubbeldekker
heen gingen. Juf Anke van de bibliotheek is twee keer bij ons in de klas geweest en heeft
verteld over 'vakantielezen' en over schrijfster Annie M.G. Schmidt. Dan was er natuurlijk de
feestelijke opening van school waar we met z'n allen van genoten hebben. En vorige week
maandag beleefden we een prachtig schoolreisje. Veel van onze kikkervisjes waren
ondertussen al minikikkers geworden en dus hebben we ze in onze schoolvijver los
gelaten....we missen ze wel een beetje. Nu moet er weer flink gewerkt worden, want we zijn
begonnen met de Citotoetsen. Daarbij is een extra meester heel handig en het mooie is dat
meester Bart sinds vorige week van maandag t/m donderdag bij ons in de klas is. Daar zijn we
heel blij mee!
Nieuws uit groep 5/6:
Wat hebben we weer veel leuke dingen gedaan op school.
Vrijdag 20 mei was de opening van school. We zijn begonnen met het mozaïek kleed op het
plein te maken, met schildertape en stoepkrijt zijn druk in de weer geweest. Ook de djembé
workshop was geweldig met meester Roel Jan. De goochelaar in het dorpshuis was verrassend.
Hoe doet die man dat toch??? We kunnen terug zien op een geweldige dag.
Dinsdag 24 mei hadden we de afsluiting van onze muziekles. Het werd een echt optreden
met veel publiek. Het was geweldig om te zien, wat de kinderen na ongeveer 8 lessen al op
een koper blaasinstrument kunnen.
Nu zijn we alweer druk bezig met de CITO toetsen, de kinderen doen super hun best.
Dinsdag 31 mei was dan echt de laatste dag voor juf Liselotte op ’t Ambyld. Ze mag nu
heerlijk genieten van haar zwangerschapsverlof. In de groep heeft ze natuurlijk afscheid
genomen van de kinderen maar ze komt nog wel een keer haar kindje showen op school. Daar
verheugen wij ons nu al op!
Donderdag 2 juni gaan we 2 keer naar de gymnastiek, erg vervelend ( maar niet heus) ’s
ochtends judoles van meester Sem en ’s middags geeft juf Nynke ( stagiaire bij groep 1 en 2)
een gymles in onze groep.
Vandaag 2 juni geven we ook al het briefje mee voor ons schoolreisje. Dinsdag 5 juli gaan
we naar …….Schiermonnikoog. We vragen nog ouders die ons naar Lauwersoog kunnen
brengen en ook weer ophalen. Graag opgeven bij de juffen.
Woensdag 8 juni komt juf Anke van de bieb bij ons in de klas. We gaan dit keer bezig met
gedichten. De eindstand van scoor een boek is geworden…… 85 boeken gelezen door 13
kinderen. Juf Anke zorgde ervoor dat er genoeg Dogman en paarden boeken waren om te
lezen. Wat hebben we een geweldig leesresultaat met zijn allen behaald.
Donderdag 9 juni gaan we naar de bieb en bezoeken daar de schrijfster Tialda Hoogveen. We
gaan op de fiets en vragen nog een ouder die met ons mee wil fietsen. Graag opgeven bij
de juffen van groep 5 en 6.
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Nieuws uit groep 7/8:
Wat hebben we genoten vorige week op kamp! We hebben ons, ondanks een dikke regenbui af
en toe, prima vermaakt en erg leuke dingen gedaan. Ook erg leuk om de kinderen van een
heel andere kant te zien dan op school. Het was zeer geslaagd! Voor wie nog even wil
nagenieten, de foto's staan op de website.
En alsof we vorige week nog niet genoeg gefietst hebben, hebben we dinsdag een rondje
Gorredijk gefietst voor ons praktisch verkeersexamen. Allemaal individueel Gorredijk door en
dan kom je nogal wat gekke dingen tegen onderweg. Maar zoals de kinderen zeiden: 'Het was
goed te doen en het was een mooie route!' Alle leerlingen zijn geslaagd, gefeliciteerd!!
Afgelopen dinsdag hadden we ook een bezoek van Anke Lefferink van de bibliotheek Gorredijk.
Zij kwam ons vertellen over het boek Katvis wat hoort bij Nederland leest junior. Na een
spannende en pakkende inleiding hebben we allemaal dit boek cadeau gekregen. Sommigen
konden niet wachten en zijn lezend het lokaal uitgelopen, een geslaagd bezoek dus!
De komende tijd staan er meer bezoekjes of bijzonderheden gepland:
8 en 16 juni komt de schoolverpleegkundige in groep 7
14 juni krijgen we een voorbereiding om het Lauswoltconcert
30 juni is het Lauswoltconcert, hierover krijgen jullie nog informatie.
En op 28 juni doen we mee met de Atletiekdag in Drachten. Hiervoor zitten we de gehele dag
op het sportveld in Drachten, de dag duurt van 9:00 uur tot 14:00 uur.
Hiervoor zijn we op zoek naar rijders, maar ook naar 1 á 2 begeleiders die scores kunnen
noteren of een onderdeel willen leiden.
Hierover krijgen jullie nog een briefje mee, maar mochten
er nu al ouders zijn die zich op willen geven, graag! Dit kan
via karin.tuinman@comprix.nl.
Nu op naar weer een lekker lang weekend en dan door naar
de laatste periode van het schooljaar, dus ook richting de
voorbereidingen van het eindfeest van groep 8 en de
schoolverlaters. We blijven lekker druk bezig!
Bijlage:
▪ Uitnodiging PLAY IN 18 juni
▪ Uitnodiging schoolkorfbal
▪ Opsterlands schaaktoernooi
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 juni a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud):
Maandag 30 mei
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Woensdag 8 juni
Donderdag 9 juni
Zondag 12 juni
Woensdag 15 juni
Donderdag 16 juni
Zondag 19 juni
Woensdag 22 juni
Donderdag 23 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Start toetsweek groep 2 t/m 7 t/m vrijdag 10 juni.
Schooljudo voor groep 1 t/m 8.
13.00 Uur leerlingenraad
Jeugdverpleegkundige voor groep 7.
Schooljudo voor groep 1 t/m 8.
Juf Jildou jarig.
Schaaktoernooi Opsterland
19.30 Uur OR vergadering.
Jeugdverpleegkundige voor groep 7.
Vaderdag.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Juf Annet jarig.
12.30 Uur onderwijsevaluatie (’s middags geen school
voor kinderen).
Atletiekdag groep 7/8
Schoolkorfbaltoernooi.
Lauswoltconcert groep 8.
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Vrijdag 1 juli

Rapport mee groep 2 t/m 8.
Schoolfotograaf.
Maandag 4 t/m donderdag Contactgesprekken groep 1 t/m 8.
7 juli
Dinsdag 5 juli
Schoolreis groep 5/6
Zondag 10 juli
LOOP TERWISPEL
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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