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Schoolfotograaf (nog even ter herinnering):
Morgen, 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.
Corona:
De laatste weken loopt het aantal coronabesmettingen weer op. Ook juf Ilona (groep 1/2) en
juf Annet hadden een positieve zelftest. Beterschap!
Vakantieregeling schooljaar 2022-2023:
Zomervakantie 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Studiedag
woensdag 1 februari 2023
Voorjaarsvakantie
25 t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag + Pasen
7 t/m 10 april 2023
Koningsdag
27 april 2023
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart + vrijdag
18 mei en 19 mei 2023
Pinksteren
28 en 29 mei 2023
Studiedag
3 juli 2023
Zomervakantie 2023
22 juli t/m 3 september 2023
We hebben 20,00 marge-uren (teveel gemaakte lesuren) over. Deze gaan we inzetten op
woensdag 1 februari 2023 (studiedag), maandag 3 juli 2023 (studiedag) en tot slot
vrijdag 21 juli 2023 (laatste schooldag), totaal 14,50 uren. We houden over 5,50 margeuren*. Op bovengenoemde dagen zijn de leerlingen vrij.
* Het is mogelijk nog enkele uren (een dag) vrij te geven. In dat geval zal school dat tijdig
kenbaar maken.
Nieuws van de peuters:
Vorige week was Siem voor het laatst bij ons. We wensen hem héél veel plezier toe op 't
Ambyld. Ons thema: “ oef, wat warm!” sluit mooi aan bij ons vorige thema. De poppenhoek is
omgetoverd tot camping. Er staat een tent waar we in kunnen spelen en picknicken en een
ijscokraam waar we ijsjes kunnen verkopen en kopen. Verder kunnen we spelen op het strand
en knutselen we teenslippers en ijsjes.
Dit liedje zingen we regelmatig tussendoor:
Tingelingeling, wie lust een ijsje?
Tingelingeling, wie houdt daar van?
Ik verkoop echt alle ijsjes,
want ik ben de ijscoman.
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Agenda:
1 juli
13 juli
14 juli
15 juli

:
:
:
:

schoolfotograaf
feestelijke picknick
laatste schooldag
zomervakantie

Nieuws uit groep 1/2:
We werken met dit mooie weer natuurlijk nog rond het thema “zomer".
Dee week en volgende week leren we:
• Symbolen; symbolen 1 t/m 6 koppelen aan een hoeveelheid, daarna 1 t/m 12 en
uiteindelijk 1 t/m 20.
We oefenen met de letters van v-i-s en leren allemaal nieuwe woorden over "zomer".
Bij de plaktafel hebben we een tent gevouwen en met waterverf erbij geverfd.
We hebben ook een liedje geleerd over een tent:
2 lange stokken pak ik en het grote doek
4 dikke stenen leg ik neer op elke hoek
De stokken staan rechtop, mijn tent is klaar
En wil je bij me in de tent dan kom je maar
Op de rijmwoorden klappen, stampen, springen we dan. Vrijdag 1 juli krijgen alle kinderen van
groep 1 en 2 hun portfolio mee. Achterin zit ook nog het rapport, voor de allerjongsten is er
nog geen rapport ingevuld. Voor groep 2 zitten de Cito scores er ook bij.
Graag vrijdag 1 juli een (plastic) tas mee voor het portfolio.
Vorige week is Siem 4 jaar geworden. Welkom op 't Ambyld Siem en veel plezier!
Dinsdag 12 juli vieren we de verjaardagen van alle leerkrachten van groep 1 tot en met 4.
Vorige week heeft iedereen daar een briefje over mee gekregen. We maken er een feestelijke
dag van!
Nieuws uit groep 3/4:
Wat fijn dat juf Leentje deze week wilde invallen nu juf Annet door corona ziek thuis zit. Alle
kinderen krijgen vrijdag hun rapport mee naar huis; handig om dan een extra tas mee te
geven. De kinderen van groep 4 hebben deze week allemaal het voorlezen nog een keer
geoefend in de klas en zijn nu klaar voor de voorleeswedstrijd van volgende week. We hebben
besloten dat heel groep 4 mag meedoen aan deze 'finale', waarbij de jury gaat bepalen wie
zich voorleeskampioen van groep 4 mag noemen. Alle ouders van groep 4 en overige
belangstellenden zijn dan ook van harte welkom op woensdag 6 juli vanaf 10.30 uur in onze
klas. Op donderdag 7 juli komt juf Anke van de bieb nog een keer bij ons in de klas voor de
afsluiting van het 'zomerlezen'. Samen met haar gaan we de landkaart bekijken waarop we
stickers hebben geplakt n.a.v. elk gelezen boek. Waar hebben we de meeste stickers geplakt;
in Avonturenland, in Lachland, op de Sprookjeseilanden, in Sportmanië of toch op de
Griezelkust?
In de laatste schoolweek hebben we nog een aantal leuke dingen op het programma staan:
* dinsdag 12 juli: verjaardagsfeest van alle leerkrachten van groep 1 t/m 4 (alle kinderen
hebben hierover een briefje meegekregen).
* woensdag 13 juli: eindfeest van groep 8
* donderdag 14 juli: uitzwaaien groep 8 en doorschuiven van de groepen
Nieuws uit groep 5/6:
Afgelopen woensdag hebben we met 1 team van ’t Ambyld meegedaan met het
schoolkorfbaltoernooi. Stefan (schoonzoon van juf Fimke) heeft een korfbaltraining gegeven en
we zijn er klaar voor. De kinderen die meedoen hebben een briefje met de nodige informatie al
mee naar huis gekregen.
Vrijdag 1 juli gaan de rapporten mee naar huis met de kinderen en volgende week hebben we
de contactgesprekken. Ook komt vrijdag 1 juli de schoolfotograaf, trek iets kleurrijks aan, wel
zo leuk voor de foto.
Verder kijken we natuurlijk uit naar ons schoolreisje. Dit jaar gaan we naar Schiermonnikoog,
we hebben al even gekeken op internet wat je allemaal op Schiermonnikoog kan doen: er zijn
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daar wel 2 vuurtorens, een bunker, een monnik,
hele grote slagtanden van een Blauwe vinvis. En
niet te vergeten met z’n allen op de boot en op de
fiets. Wij hebben er ontzettend veel zin in. Het
vervoer van en naar Lauwersoog is rond. Ouders
super bedankt hiervoor. De ouders die rijden
krijgen vrijdag een briefje mee met de laatste
details.
Nieuws uit groep 7/8:
Wat hebben we het getroffen afgelopen dinsdag,
met de atletiekdag! Het was mooi weer, misschien
soms te mooi weer, maar we hebben niemand
horen klagen en een superleuke dag gehad. Alle
kinderen hebben enorm hun best gedaan en
topprestaties neergezet. Ze hebben een
atliekdiploma gekregen waarop hun beste scores
staan, want uiteraard tellen de beste scores
hiervoor. Een complimenten ook aan de kinderen
hoe ze echt allemaal, alles geprobeerd hebben.
Super! Ook willen we alle rijders en begeleiders
bedanken voor deze dag! De foto's staan op de
website.
Vandaag staat er nog een leuk uitje op het
programma voor de schoolverlaters; het
Lauswoltconcert. Dit wordt vast ook een
topmiddag!
Morgen is ook nog een speciale dag, dan krijgt
groep 7 hun rapport mee naar huis. Willen jullie
ervoor zorgen dat ze een geschikte tas bij zich hebben om dit mee te nemen?
Eigenlijk hangen de weken een beetje aan elkaar van de feestjes, want volgende week vieren
juf Maijke en juf Karin hun verjaardag (nog). Op woensdag 6 juli trekken we er met z'n allen
op uit. We vragen daarom alle kinderen om op de fiets te komen en kleding aan te doen
waarin je lekker kunt bewegen. Denk er even om dat je geen slippers aan hebt i.v.m. het
fietsen. Wat het programma verder is blijft een verrassing, maar graag wel zelf fruit en drinken
meenemen!
En dan de week daarna hebben we helemaal een speciale week, dat is de laatste week van het
jaar. Natuurlijk is het programma in klas
dan aangepast en doen we andere dingen.
Ook zal er veel uitgedeeld worden. Willen
alle kinderen op dinsdag en donderdag een
grote tas meenemen zodat ze alle
materialen gelijk mee naar huis kunnen
nemen? Tip: Stop op maandag een
boodschappentas in je fruittas, dan heb je
hem elke dag bij je!
Hoe deze eruit ziet voor de schoolverlaters
is als volgt. Hierover hebben jullie ook al
informatie gehad, nu nog eventjes kort op
een rijtje:
- Dinsdag 12 juli: 19:00 uur diplomering
Hiervoor zijn de uitnodigingen verstuurd en
de opgaves binnen. Mocht hier wat in
veranderd zijn, horen we dit graag!
- Woensdag 13 juli: Eindfeest, samen met
ouders.
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Hier wordt druk aan gewerkt, het draaiboek is inmiddels mee naar huis gegaan.
- Donderdag 14 juli: Om 10:00 uur worden de schoolverlaters uitgezwaaid en de school uit
gebonjourd! Met de rest van groep 7 maken we er een leuke laatste schooldag van!
Ouders van de schoolverlaters zijn om 10.00 uur natuurlijk welkom om te komen kijken!
Dan sluiten we af met een laatste feestelijk bericht: Juf Anita is afgelopen dinsdag geslaagd
voor haar Lio stage. Ze heeft een mooie presentatie gegeven over haar stage bij ons in de klas
wat daarna beoordeeld is met een 8. Gefeliciteerd juf Anita! Veel succes verder en hopelijk tot
ziens als 'echte' juf!

Bijlagen:
▪ Schoolfotograaf
▪ Informatie eindfeest
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 13 juli a.s.
Agenda (activiteiten onder voorbehoud):
Donderdag 30 juni
Vrijdag 1 juli

Lauswoltconcert groep 8.
Rapport mee groep 2 t/m 8.
Schoolfotograaf.
Maandag 4 t/m donderdag Contactgesprekken groep 1 t/m 7.
7 juli
Dinsdag 5 juli
Schoolreis groep 5/6 Schiermonnikoog.
Woensdag 6 juli
Verjaardag vieren juf Maijke en juf Karin in groep 7/8.
Zondag 10 juli
LOOP TERWISPEL
Dinsdag 12 juli
Verjaardag vieren leerkrachten, stagiaires, assistenten groep 1
t/m 4.
16.00 Uur MR vergadering
19.00 Uur afscheid groep 8.
Woensdag 13 juli
08.30 – 12.00 Uur eindfeest groep 8.
Donderdag 14 juli
Laatste schooldag.
10.00 Uur uitzwaaien groep 8 en schoolverlaters groep 7.
10.30 Uur doorschuiven groepen
Vrijdag 15 juli
Geen school en start van de zomervakantie t/m zondag 28
augustus.
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