NIEUWSBRIEF 20
SCHOOLJAAR 2021 – 2022
16 Juni 2022

Schoolfotograaf:
Vrijdag 1 juli komt de schoolfotograaf op ’t Ambyld. ’s Ochtends vanaf 8.30
uur kunnen eerst de niet-schoolgaande kinderen met hun broer en/of zus op de
foto. Daarna worden er portretten en groepsfoto’s van alle leerlingen gemaakt.
De fotograaf adviseert om kleurige kleren te dragen voor een mooi resultaat. Zie ook bijlage.
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!)
Personeelsperikelen:
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt Kimberley van Rennes onze nieuwe collega op
maandag en dinsdag in groep 5/6. Daar zijn we als team erg blij mee! Gefeliciteerd Kimberley!
Blijft nog open staan de vacature van IB-er (leerlingenzorg). Zodra daar meer over bekend is,
hoort u dat van ons.
Even voorstellen:
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Kimberley van Rennes en ik ben 24
jaar oud. Ik kom uit Gorredijk maar ik woon sinds enkele jaren samen met
mijn vriend (en kat) in het mooie Terwispel. Zolang ik mij kan herinneren
ben ik graag creatief en muzikaal bezig en daarom heb ik dan ook de
opleiding onderwijsassistent richting muziek gevolgd. Daar kwam ik voor het
eerst in aanraking met het onderwijs en dat vond ik geweldig! De Pabo was
dan ook een logische vervolgstudie en na heel wat jaartjes studeren mag ik
dan nu eindelijk écht aan de slag. Ik kan dan ook niet wachten om na de
zomervakantie te mogen starten op 't Ambyld in groep 5/6. Tot dan!
Onderwijsevaluatie:
Maandagmiddag 27 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de geplande onderwijsevaluatie. Deze
middag evalueren wij het jaarplan van het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar het
schooljaar 2022-2023. De afgelopen twee weken hebben we weer de Cito LOVS toetsen
afgenomen bij groep 2 t/m 7. Twee keer per jaar in januari/februari en juni worden deze
methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Methode onafhankelijk wil zeggen dat deze
toetsen gebruikt worden naast alle methodes. We gaan deze middag de resultaten bespreken.
Dat noemen we analyseren. We onderzoeken hoe bijvoorbeeld de groepen de cito reken toets
gemaakt hebben. 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
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de ontwikkeling van zowel individuele leerlingen als de groep.
MSM kasten opgehaald:
Volgende week dinsdag (21 juni) worden de MSM kasten (mobiele school mediatheek)
opgehaald.
➢

Daarom het verzoek aan alle kinderen die boeken uit deze kasten bij Joke hebben
geleend, liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk volgende week maandag de geleende
boeken bij Joke weer in te leveren.

Nieuws van de peuters:
De vaderdagkadootjes zijn klaar en gaan deze week mee naar huis. Nog wel even verstoppen
tot zondag hoor! We krijgen er nog twee nieuwe speelgenootjes bij. Welkom Femke en
welkom Leila. Komende week gaan we nog bezig met het boek “ de mooiste vis van de zee” en
verven we nog mooie glittervisjes en daarna gaan we langzaam over naar het thema “oef wat
is het warm”.
Agenda:
15 juni
19 juni
22 juni
24 juni:
29 juni
29 juni
1 juli
13 juli
14 juli
15 juli

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kinder EHBO (G en I)
Vaderdag
Kinder EHBO (G en I)
observatiegesprek Yens (G)
Kinder EHBO (G en I)
modderdag ( zie themabrief)
schoolfotograaf
feestelijke picknick ( zie themabrief)
laatste schooldag
zomervakantie

Gesprekjes kunnen in overleg op een andere dag.
Nieuws uit groep 1/2:
Deze week zijn we begonnen met het thema’s “zomer”.
We werken aan de volgende doelen:
• Klanken; met een afbeelding woorden in klanken zeggen en samenvoegen, zonder
afbeelding woorden in klanken zeggen en samenvoegen, woorden neerleggen of
stempelen.
• Sorteren; sorteren op basis van 1 kenmerk, 2, 3 of 4 kenmerken.
• Symbolen; symbolen 1 t/m 6 koppelen aan een hoeveelheid, daarna 1 t/m 12 en
uiteindelijk 1 t/m 20.
We leren de letters van v-i-s en bieden elke dag een nieuw woord van “zomer” aan.
Volgende week maken we in de poppenhoek een ijskraam.
De ouderlessen op www.onderbouwdonline.nl en in de Onderbouwd app gaan ook over
“zomer”. Leuk voor thuis! Vrijdag graag een tas meegeven voor het Vaderdag cadeautje!
Maandagmiddag 20 juni komt juf Anke van de bibliotheek bij ons in de klas voor “Schatgoed”,
een activiteit rondom een prentenboek.
Nieuws uit groep 3/4:
De citotoetsen zijn achter de rug, maar dat betekent niet dat we al klaar zijn met alle toetsen.
We gaan gewoon door met de methodes en daar horen ook weer toetsen bij. Om straks de
rapporten in te kunnen vullen, is het van belang dat deze worden ingeleverd op school. We
missen er nog best veel! Gisteren heeft groep 4 een leesboek uitgezocht en is er een brief
meegegaan over de voorleeswedstrijd. Alle kinderen uit groep 4 doen hieraan mee en het zou
mooi zijn als er thuis geoefend wordt. Op woensdag 6 juli zijn ouders en andere
belangstellenden welkom in de klas om de finale bij te wonen.
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Nieuws uit groep 5/6:
Wat hebben we het druk gehad met de Cito toetsen. Alle kinderen hebben super goed hun best
gedaan. Gelukkig hadden we in de toetsweken ook nog leuke activiteiten; judoles van meester
Sem, bezoekje naar de Bieb en de schrijfster Tialda Hoogeveen over haar boek Oerstoer. Een
boek over de wolharige mammoet en de rest. Indrukwekkend hoe groot die dieren vroeger
waren. Juf Anke van de bieb is bij ons op bezoek geweest met een heuse gedichten workshop.
Woensdag 29 juni gaat er 1 team van ’t Ambyld meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi in
Gorredijk. Informatie over vertrektijden en hoe laat ze moeten spelen volgt zo spoedig
mogelijk.
Dinsdag 5 juli gaan we op schoolreis, daar hebben we ontzettend veel zin in. We vragen nog 1
ouder die ons naar de boot in Lauwersoog wil brengen. We verwachten de kinderen en rijders
dan om 7:55 uur op school. Graag opgeven bij de juffen. Het andere vervoer is geregeld.
Willen alle kinderen hun rapport nog even inleveren, er staan nog een paar namen op het
whitebord.
De geschiedenis toets staat gepland op donderdag 23 juni.
De aardrijkskunde toets staat gepland op maandag 27 juni. Belangrijk is dat je de topo goed
gaat leren. Succes met de laatste toetsen.
Nieuws uit groep 7/8:
We beginnen met goed nieuws; alle leerlingen zijn geslaagd voor het praktisch
verkeersexamen! Hoera! Gefeliciteerd, goed gedaan allemaal!
Afgelopen dinsdag hebben we een voorbereidingsles voor het Lauswoltconcert gehad. Het was
ontzettend leuk en leerzaam. Op naar donderdag 30 juni, naar het echte concert! Hier gaan we
in gepaste kleding naar toe, denken jullie alvast hoe je galakostuum eruitziet? Meer informatie
over deze middag volgt nog. Dinsdag 28 juni gaan we naar de Atletiekdag in Drachten,
hiervoor zijn briefjes meegegeven. We vragen hier voor rijders en begeleiders. De begeleiders
zijn rond maar het vervoer nog niet helemaal, zouden jullie de briefjes nog in willen leveren?
De kinderen van groep 8 en voortijdige schoolverlaters hebben ook een briefje meegekregen
over de laatste schoolweek. Ook hiervan hebben we nog niet alle opgaves binnen. Wil jullie
erom denken deze nog in te leveren? Bedankt!
We zien dat er steeds (meer) kinderen zijn die in hun dagelijkse kleding gymmen. Het is geen
enkel probleem dat ze op dinsdagochtend in hun sportkleding op school komen, we gymmen
al om 9 uur. Maar graag voor na de gymles wel andere kleding mee! Dit is frisser voor henzelf,
maar ook voor hun omgeving. En als laatste een oproep aan iedereen om zijn rapport in te
leveren op school, dank alvast.
Route 8 Eindtoets:
Het landelijk gemiddelde van de Route 8 toets dit schooljaar is zowel voor rekenen als taal
200, totaal dus 200. Onze groep 8 scoorde met taal totaal 203 en rekenen totaal 223,
gemiddeld 215,4 ruim boven het landelijk gemiddelde. Wat een knappe en mooie prestatie.
Keurig gedaan jongens en meisjes!!
Bijlagen:
▪ Schoolfotograaf
▪ Outdoor Kids Vakantieweek Opsterland 2022
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 juni a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud):
Donderdag 16 juni
Zondag 19 juni
Maandag 20 juni
Woensdag 22 juni
Donderdag 23 juni

Jeugdverpleegkundige voor groep 7.
Vaderdag.
19.30 Uur OR vergadering.
09.00 Uur directeurenoverleg.
Juf Annet jarig.
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Maandag 27 juni

12.30 Uur onderwijsevaluatie (’s middags geen school
voor kinderen).
Dinsdag 28 juni
Atletiekdag groep 7/8
Woensdag 29 juni
Schoolkorfbaltoernooi.
Donderdag 30 juni
Lauswoltconcert groep 8.
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
Dinsdag 12 juli
16.00 Uur MR vergadering
Afscheid groep 8.
Woensdag 13 juli
Eindfeest groep 8.
Donderdag 14 juli
Laatste schooldag.
09.30 Uur uitzwaaien groep 8 en schoolverlaters groep 7.
10.30 Uur doorschuiven groepen 10.30 uur.
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