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Verkeerssituatie rondom Kindcentrum Loevestein
Door het afsluiten van het Goarrefean is het veel drukker bij de oversteek van het fiets/voetpad en de
Berend Wapstrastrjitte. Om dit in goede banen te leiden staat er bij het in- en uitgaan van de school een
verkeersregelaar. We vragen aan iedereen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen.
Een win-win situatie, kinderen leren als weggebruiker beter omgaan met verkeersituaties.
Vervolgens vragen we iedereen goed om elkaar te denken en rekening met elkaar te houden. Samen moeten
we zorgen voor een veilige situatie voor onze kinderen.

Ateliers
Ook dit schooljaar weer een gevarieerd aanbod aan ateliers op de vrijdagmiddag. Bij de ateliers
maken we gebruik van zoveel mogelijk verschillende materialen. Hiervoor hebben wij u hulp nodig.
Heeft u schoenendozen, lucifersdoosjes, knopen, en wol ( vrolijke kleuren) dan deze graag
inleveren op School Loevestein, zodat we voldoende materiaal hebben voor alle leerlingen.
Het inleveren kan bij de eigen leerkracht, zij zorgen ervoor dat het bij de ateliers terecht komt.
Alvast bedankt.

Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Germa Stuit. Ik woon in Oosterwolde, samen met
mijn 2 katten Pepper en Maylo, en ben sinds maandag 26 augustus
werkzaam op jullie prachtige school.
Op maandag en dinsdag ben ik te vinden in groep 3 en daarnaast
ben ik op woensdag, donderdag en vrijdag aan het werk op De
Vensterschool in Noordwolde.
Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen, hardlopen, koken voor
vrienden/eten met vrienden en op vakantie gaan. Vorige week en
deze week al genoten van mijn tijd in groep 3 en hoop er dan ook samen met jullie een mooi, gezellig en
goed jaar van te maken.

Stagiaire
Volgende week start Hester Bosma met haar stage op school Loevestein. Hester zit in het tweede jaar van de
PABO en komt op maandag en dinsdag stage lopen in groep 4. We wensen Hester heel veel succes en plezier
toe op school Loevestein.

Wasouder gevraagd
Wie zou na een sporttoernooi de schoolshirtjes willen wassen? Graag doorgeven aan de leerkracht.

Formulier bereikbaarheid
In de eerste schoolweek zijn de formulieren ‘bereikbaarheid’ uitgedeeld. Deze ontvangen wij graag z.s.m.
terug.

Data september:
ma. 9-09/di 10-09/woe 11-09/do 12-09 Startgesprekken met kinderen en ouders van groep 4 t/m 8
woe.mo. 11-09 Werkgroep Onderwijs Comprix Jeltsje afwezig
woe.mi. 11-09 Themabijeenkomst intern begeleiders Comprix  Irmi afwezig
vrij.mo. 13-09 Spreekuur jeugdconsulente Sylvia Plat, 8.15 -12.00 uur inde directieruimte. Vrij binnenlopen.
vrij.mo 13-09 Start IMV (muzieklessen) groep 6
vrij.mi 13-09 Start Atelier 1A
ma. 16-09
Informatieavond voor de ouders van de Hazen (groep 1B/2A) en de Kikkers (groep 1C/2B) om
19.00-19.455 en groep 3 van 20.00-20.45 uur. Meer info volgt
di. 17-09
Studiedag  Jeltsje afwezig
woe. 18-09
Directieoverleg Comprix  Jeltsje afwezig
woe. 18-09
Ondersteuningsteam op school Loevestein
do. 19-09
Infomarkt Voortgezet Onderwijs voor de ouders, verzorgers van groep 7 en 8,
op school Loevestein, meer info volgt.
vrij. 20-09
Sportochtend Comprix voor leerlingen groep 8. Meer info volgt.
za. 21-09
Kinderloop voor Hoop
ma. 23-09
Teamscholing over Eigenaarschap en doelgericht leren van 15.00-16.45 uur
Woe. 25-09
Start verkoop Kinderpostzegels
ma. 30-09
Ronde tafelgesprekken ouders – oudergeleding MR. Meer info en uitnodiging volgt

Wijzigingen in adresgegevens
Bij verhuizing en/of verandering van telefoonnummers en/of mailadres dit graag via de mail doorgeven aan
school: directeur@schoolloevestein.nl

