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Gym
Deze week zijn de gymlessen gestart.
Elke dinsdag en vrijdag wordt er 45 minuten gegymd in de gymzaal aan de
Brekken. De lessen worden verzorgd door sportcoaches van sportbedrijf
Smallingerland. Dinsdag is vaak een toestellen-les gegeven door juf Berber en
op vrijdag is er vaak een spelles gegeven door meester Sietse.
We gaan ervanuit dat iedereen mee gymt, lukt dit door blessures niet dan kunt
u dit met een Parro-berichtje aan de groepsleerkracht doorgeven.
Sport
Dit schooljaar krijgen alle groepen – naast de wekelijkse gym- en zwemlessen –
een extra sportactiviteit aangeboden, die onder schooltijd plaatsvindt. Deze
lessen of clinics worden gegeven door professionals en bieden de kinderen de
ruimte voor extra sportbeleving en/of om kennis te maken met een nieuwe
sport. De kosten worden betaald van de ouderbijdrage. U krijgt informatie van
de leerkracht wanneer het is en welke sport uw kind gaat beoefenen. Voor
sportactiviteiten, die na schooltijd plaatsvinden, kunt u zelf uw kind opgeven.
De activiteitenkalender van Sportbedrijf Drachten sturen wij geregeld aan u
door via de mail. Onkosten voor deze activiteiten zijn voor eigen rekening. Als
dat financieel problemen oplevert, wijzen wij u op de mogelijkheid om gebruik
te kunnen maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur; aan te vragen bij school.
Corona
Helaas zijn er alweer scholen door het hele land die vanwege Coronabesmettingen de deuren moeten sluiten. Ook binnen Adenium is er alweer een
school gesloten en zijn er op verschillende scholen klassen thuis in quarantaine.
Gelukkig is It Ambyld nog steeds Corona-vrij. Dit komt doordat personeel en
ouders nog steeds alert zijn en er bij klachten wordt thuisgebleven en getest.
Mijn dank en mijn complimenten hiervoor!

De nieuwste versie van de beslisboom heb ik als bijlage toegevoegd, hier kunt u
bij twijfel altijd even naar kijken.

De beslisboom
Schoolkalender
Op Parro heb ik u een verzoek gestuurd om uw privacy-voorkeuren aan te
geven zodat wij weten welke leerlingen wel en niet met hun foto op de
schoolkalender mogen komen.
Aanstaande maandag gaat de kalender naar de drukkerij. We hopen dat deze
spoedig klaar is zodat we elk gezin een kalender mee naar huis kunnen geven.
Hieronder ziet u alle vrije dagen van de leerlingen alvast op een rijtje staan.
Studiedagen:
Maandag 27 september: hele dag vrij.
Vrijdag 12 november: hele dag vrij.
Maandag 6 december: hele dag vrij.
Dinsdag 8 maart: vanaf 12.30 vrij.
Donderdag 14 april: hele dag vrij.
Maandag 9 mei: hele dag vrij.
Donderdag 16 juni: vanaf 12.30 vrij
Vrijdag 15 juli: hele dag vrij.
Vrijdag 1 april: De leerlingen zijn niet vrij. We hebben deze dag een
Fantastische-feest-vrijdag en deze dag nodigen we de ouders uit op It Ambyld.
Vakantiedagen:
Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag/ Pasen: 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Hemelvaart: 26/ 27 mei 2022
Pinksteren: 5/6 juni 2022
Zomervakantie: start op 15 juli 2022

