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Schoolfotograaf:
Dinsdag hebben alle kinderen de gegevens inlogkaart mee naar huis gekregen om (eventueel)
schoolfoto’s te bestellen.
➢
➢
➢

Voor het bekijken en/of bestellen van foto’s kunt u inloggen op www.fotokoch.nl.
Voer vervolgens inlognummer en wachtwoord in.
Bestelt u binnen 10 dagen, dan ontvangt u de groepsfoto gratis!!

Even voorstellen:
Beste ouders en verzorgers,
Komend schooljaar kom ik op jullie mooie school werken als Intern
begeleider. Ik zal mijzelf even kort voorstellen: mijn naam is Amarins de
Jong. Ik woon in Appelscha samen met mijn man, dochter van 5 en zoon
van 10. Mijn hobby's zijn: lezen, puzzelen, handwerken en tuinieren.
Ik kom uit het onderwijs en heb meer dan 10 jaar voor de klas gestaan.
Daarna heb ik me op een andere manieren beziggehouden met het
begeleiden van kinderen. Momenteel begeleid ik ook kinderen en jongeren
als ontwikkelcoach. Ik hoop op een goede samenwerking om te zorgen voor
de beste ontwikkelmogelijkheden van alle kinderen op 't Ambyld.
Hartelijke groeten, Amarins
Formatie schooljaar 2022-2023:
Met het team en MR hebben we het formatieplaatje vastgesteld. Voor het schooljaar 20222023 ziet het formatieplaatje er als volgt uit:

Dag:
Ma. mo
Ma. mi
Di. mo
Di. mi
Woe. mo
Woe. mi
Do. mo
Do. mi
Vr. mo
Vr. mi

Groep
1/2
Femke
Femke
Femke
Femke

Groep
3/4
Hillie
Hillie
Annet
Annet

Groep
5/6
Kimberley
Kimberley
Kimberley
Kimberley

Hillie

Annet

Fimke

Groep
7/8
Karin
Karin
Karin
Karin
Karin (gr. 7)
Maijke (gr. 8)

Hillie
Hillie
Femke
-

Annet
Annet
Roelf
-

Fimke
Fimke
Fimke
Fimke

Maijke
Maijke
Maijke
Maijke

IB

Dir.
X*
X*
X
X

Amarins**
Amarins**

X
X
X
X
X

NB:
• * Roelf heeft 0,9 baanomvang en werkt 1 keer in de twee weken op maandag
• ** Amarins heeft variabele werkdagen
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•
•

Fimke heeft 0,7 baanomvang en werkt 1 keer in de 2 weken op maandag of dinsdag
Via de nieuwsbrief wordt u als ouder (-s) van wijzigingen op de hoogte gehouden.

Ook het komend schooljaar werken we met 4 combinatiegroepen. Het leerlingenaantal blijft
nagenoeg stabiel. Teldatum 2021: 77 leerlingen naar teldatum 2022: 76 leerlingen (inclusief
instroom).
▪ Groep 1/2 23 leerlingen
▪ Groep 3/4 19 leerlingen
▪ Groep 5/6 16 leerlingen
▪ Groep 7/8 18 leerlingen
Vakantieregeling schooljaar 2022-2023 (nog even ter herinnering):
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.
Update nieuwe BSO locatie en kinderopvang:
De nieuwe BSO locatie in Us Doarpshûs kan na de zomervakantie open!!
We gaan starten met de opvang op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30-18.00 uur.
Aanmelden kan nog steeds via mail: bernadetskinderopvang@gmail.com of tel nr.:
06-46451331. Mochten jullie de locatie eerst willen bekijken of meer informatie willen, laat het
weten, dan maken we hiervoor een afspraak.
BSO de Skuorre aan de Alde Dyk 34 blijft ook gewoon open en biedt opvang op maandag,
dinsdag en donderdag van 7.00-8.30 uur en 14.30-18.00 uur en op woensdag en vrijdag
van 7.00-8.30 uur en 12.00-18.00 uur. Ook hiervoor aanmelden kan via bovenstaand
mailadres of tel nr.
Het regelen voor opvang van 0-4 jarigen heeft enige vertraging opgelopen. En gastouders
hebben zich (helaas nog) niet in grote getale aangemeld. Dit kan overigens nog steeds...........
Maar na de zomervakantie gaan we in gesprek met een externe partij om naar de
mogelijkheden in Terwispel te kijken. Wordt vervolgd!
Allemaal een hele mooie, zonnige en gezellige zomertijd gewenst!!
Nieuws van de peuters:
Dit is al weer het laatste peuternieuws van dit schooljaar.
Na een gezellige picknick met heerlijke fruitspiesjes als afsluiting van ons “zomer” thema
begint vrijdag voor ons de zomervakantie.
Vandaag hebben we ook nog afscheid genomen van twee peuters die na de zomervakantie
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naar de basisschool gaan. We wensen Jimte en Silke héél véél plezier toe op 't Ambyld.
Om alvast te noteren: de eerste maandag na de zomervakantie gaan we een
schoonmaakavond houden zodat de peuters het nieuwe schooljaar meteen met schoon
speelgoed kunnen spelen. Het zou fijn zijn als er zoveel
mogelijk ouders komen helpen. Vele handen maken licht
werk. Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne …..
Agenda:
14 juli
15 juli
29 aug
9 sept

:
:
:
:

laatste schooldag
zomervakantie
schoonmaakavond
peuterochtend dorpsfeest

Nieuws uit groep 1/2:
Wat hebben we het schooljaar gezellig afgesloten!
Dinsdag een hele leuke juffen en meestersdag, met ’s ochtends een circuit van vrij spelen,
gezelschapsspelletjes doen, buiten waterspelletjes doen en apenkooi in het speellokaal.
’s Middags verstoppertje door de hele school met alle kinderen was natuurlijk een groot feest.
En niet te vergeten lekkere traktaties. Woensdag een prachtig pleinfeest, met leuke spelletjes
binnen en buiten. De kinderen krijgen allemaal hun gymschoentjes mee naar huis om “te
passen en wassen”. Graag na de vakantie weer mee terug naar school.
Dan donderdag nog even doorschuiven naar de nieuwe klas en dan is het echt vakantie. Dan
nemen we ook afscheid van Dewin en Dylian, beide gaan na de zomervakantie naar een
andere school. Dewin en Dylian, veel succes en bovenal plezier op jullie nieuwe school.
Silke en Jimte worden in de vakantie 4 jaar en beginnen naar de vakantie bij ons op school.
Veel plezier op ’t Ambyld allebei! Dan wensen we voor nu iedereen een hele fijne zomer toe en
tot ziens in het nieuwe schooljaar!
We gaan zwaaien met zijn allen. Tot ziens maar weer.
Tot na de vakantie, tot de volgende keer.
Tot na de vakantie, tot de volgende keer.
Dag tafel, dag stoel, dag school en dag plein.
Ik kom graag terug, want ik vind het hier fijn.
Refrein 2x:
We gaan zwaaien met zijn allen. Tot ziens maar weer.
Tot na de vakantie, tot de volgende keer.
Tot na de vakantie, tot de volgende keer.
Dag klimrek, dag wip, dag tafel, dag stoel, dag school en dag plein.
Ik kom graag terug, want ik vind het hier fijn.
Nieuws uit groep 3/4:
Vorige week beleefden we een prachtige voorleeswedstrijd van groep 4 in de klas en wat fijn
dat er ook publiek was. De kinderen hebben allemaal hun best gedaan en we hebben genoten
van 10 heel verschillende boekfragmenten. De jury, juf Jildou en juf Joke, vond dat Lieuwe de
beste voorlezer was en hij ontving een mooi boek over Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon.
Daarnaast kregen alle deelnemers een Donald of Katrien Duck tijdschrift. Op donderdag kwam
juf Anke van de bibliotheek voor het Vakantielezen. Op onze landkaart in de klas bleek
duidelijk dat de kinderen van groep 3 en 4 veel van dierenboeken en avonturenboeken
houden. Om het lezen ook in de lange zomervakantie te stimuleren legde juf Anke uit hoe je je
online kunt aanmelden voor Vakantielezen en ze had voor elke leerling een Leespaspoort
meegenomen. Vandaag hebben de kinderen deze informatie op papier meegekregen.
Na dit gebeuren hebben we het in de klas gehad over het volgend schooljaar. Voor een aantal
kinderen was dat best even lastig, want niet iedereen gaat 'gewoon' door naar de volgende
groep. Elize uit groep 4 gaat onze school verlaten en gaat volgend jaar naar een andere
school. We zullen Elize missen, maar wensen haar een heel fijne tijd op haar nieuwe
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school! Collin, Niels en Fenna de Boer blijven nog een jaartje in groep 3. Daarnaast hebben
we afscheid genomen van meester Bart, maar gelukkig komt hij volgend schooljaar weer op 't
Ambyld. Hij gaat de opleiding voor Onderwijsassistent volgen en zal weer bij ons stagelopen,
maar nu in andere groepen. We wensen meester Bart alvast heel veel succes! En na alle
feestelijkheden in de laatste schoolweek was het schooljaar zomaar ineens voorbij. Iedereen
een heel fijne vakantie toegewenst en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Nieuws uit groep 5/6:
Gelukkig konden we toch met z’n allen op schoolreisje, het was wel even schrikken toen we
hoorden dat Juf Fimke Corona had. Maar wat in het vat zit verzuurd niet. Dus dinsdag 12 juli
hebben we een superleuk schoolreisje op Schiermonnikoog gehad. De foto’s staan op onze
website. Een dag later hadden we het pleinfeest met als thema Carnaval van de
schoolverlaters. Ook hier hebben we ontzettend van genoten, bedankt voor de organisatie
schoolverlaters. Vandaag hebben we onze klas opgeruimd en gepoetst. Hendrik heeft ook de
vloer maar even gedweild, je bent een zoon van een schoonmaker of je bent het niet.
Nieuws uit groep 7/8:
Van het ene feestje naar het andere feestje, zo hebben we deze laatste 2 weken afgesloten.
We hebben een enorm leuke middag gehad bij het Lauswoltconcert in onze prachtige
galakleding. Onherkenbaar, wat een spetters! Vorige week hebben we de verjaardagen van de
juffen gevierd. Ook dit was een leuke en gezellige dag. We hebben heerlijk gespeeld in de
speeltuin in Beetsterzwaag en de dag afgesloten met een lekker ijsje. Namens alle juffen
bedankt voor al het lekkers en de cadeautjes die de kinderen mee hadden!
Dinsdagavond zijn groep 8 en de schoolverlaters in het zonnetje gezet door de juffen. Ze
hebben allemaal hun 'schoolverlatersdiploma' gehaald en zijn met een tas vol complimenten
naar huis gegaan. Een superavond voor deze toppers! En nogmaals: Heel veel succes op het
VO! Woensdag hebben deze leerlingen een prachtig eindfeest georganiseerd samen met hun
ouders. Hierdoor konden we het schooljaar ook met een feestje afsluiten.
En dan begint nu misschien wel het grootste feest: Vakantie!
Oh wat waren ze daar aan toe en hebben ze daar naartoe geleefd! Wij wensen jullie allemaal
een hele fijne vakantie, geniet ervan!
Donderdag 14 juli de laatste ochtend voor de schoolverlaters uit groep 7 en 8. We ruimen de
laatste spulletjes op en dan vliegen ze de deur uit….. op naar een nieuw avontuur. Om 10.00
uur werden Alec, Alwin, Freek, Jelmer, Hiske, Kisanet, Jesse, Luna, Maik en Sienna
uitgezwaaid door de leerlingen en leerkrachten van school. We wensen jullie alvast een hele
fijne vakantie, heel veel succes, plezier en geluk op het voortgezet onderwijs. Het vertrek van
onze schoolverlaters betekent ook afscheid van de families Bergsma, Van Etten, Idzerda,
Dijkstra, Bergsma, Kooi en Kobes. Dank voor het vertrouwen en de samenwerking al die jaren!
Afscheid:
Behalve afscheid van onze stagiaires Ilona en Anita, (Bart en Nynke
zien we volgend schooljaar weer op ’t Ambyld), nemen we ook
afscheid van onze onderwijsassistenten Monique en Bernadette en juf
Loes. Allemaal alvast heel hartelijk dank voor jullie inzet en
betrokkenheid bij ’t Ambyld.
Bijlagen:
▪ Schoolfotograaf
▪ Simmerjump
Volgende nieuwsbrief:
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt in het
nieuwe schooljaar in de week voordat we weer gaan beginnen op donderdag 25 augustus
a.s.
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Agenda:
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Donderdag 25 augustus
Maandag 29 augustus

Laatste schooldag.
10.00 Uur uitzwaaien groep 8 en schoolverlaters groep 7.
10.30 Uur doorschuiven groepen
Geen school en start van de zomervakantie t/m zondag 28
augustus.
Nieuwsbrief nr. 1
Start schooljaar 2022-2023.
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