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Jeugdconsulente op school Loevestein (doorgestuurd bericht)
Mijn naam is Sylvia Plat en ik ben jeugdconsulent bij het Gebiedsteam Opsterland. Als jeugdconsulent ben ik
verbonden aan school Loevestein. Ik geef ouders en school adviezen over zorgvragen. Het komt ook voor dat
ik kinderen verwijs naar passende hulpverlening of zelf een aantal gesprekken met hen heb. Dit gebeurt altijd
in overleg met ouders. Vanaf schooljaar 2019-2020 zit ik één vrijdagochtend per maand op school Loevestein
in de directieruimte. Jullie mogen bij mij langslopen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld vragen die gaan over
opvoeden, gedrag van je zoon/ dochter, maar ook verliessituaties. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik zal dit
schooljaar een aantal thema-ochtenden organiseren. Mocht het thema je aanspreken, dan ben je van harte
welkom daarbij aan te schuiven. Hartelijke groet en tot ziens!
Mijn e-mailadres is sylvia.plat@opsterland.nl en mijn telefoonnummer is 06-82202120.
Op de volgende data ben ik van 08:00-11:00 uur aanwezig:
13 september 2019
15 november 2019
17 januari 2020
11 oktober 2019
13 december 2019
14 februari 2020

13 maart 2020 15 mei 2020
17 april 2020
12 juni 2020

Even voorstellen
Ik ben Marloes Frieswijk, 23 jaar oud en woonachtig met mijn vriend in Gorredijk. Ik studeer
aan de opleiding Lerarenopleiding basisonderwijs op het Windesheim in Zwolle. Ik ben nu
vierdejaars student en kom stagelopen op school Loevestein. Ik
ben aanwezig op de maandag en dinsdag in groep 1A. Naast
mijn studie is mijn grootste hobby korfballen. Sinds afgelopen
zomer ben ik komen korfballen bij k.v. LDODK in Gorredijk.
Naast dat ik in clubverband speel mag ik ook nog deel uitmaken
van TeamNL korfbal. Ik ben dus erg sportief aangelegd. Ik heb
erg veel zin in het komende stagejaar en ik hoop, naast dat ik
mijn opleiding af kan ronden, ook weer een boel te leren.
Tot maandag!
Met vriendelijke groet, Marloes Frieswijk

Stagiaire
Volgende week start Cindy Venema met haar stage op school Loevestein. Cindy zit in het derde jaar van de
PABO en komt op maandag en dinsdag stage lopen in groep 8. We wensen Cindy heel veel succes en plezier
toe op school Loevestein.

Informatieavond groep 1B/2A en 1C/2B en groep 3
Op maandag 16 september is er een informatieavond voor de ouders en verzorgers van groep 1B/2A, 1C/2B en
groep 3. De leerkrachten vertellen u tijdens deze bijeenkomst over het reilen en zeilen in de klas.
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en kunt u verschillende methodes en materialen bekijken.
Van 19.00 tot 19.45 uur

ouders, verzorgers van groep 1B/2A en 1C/2B
19.45-20.00 uur

koffie/ thee
Van 20.00 tot 20.45uur

ouders, verzorgers van groep 3
U bent van harte welkom!

Traktatiebeleid
Als een kind jarig is wordt dit gevierd in de eigen klas. Er mag ook getrakteerd worden in de eigen klas.
De traktaties graag gezond houden. Tip: denk ook eens aan een gezond hapje bij de lunch 
Geen cadeautjes. Een kleine traktatie is voldoende.
De jarige mag met een hulpje de klassen in de eigen vleugel langs om de leerkrachten te trakteren. (Een jarig kind
uit groep 2 gaat dus alleen naar de leerkrachten van groep 1A, 1B/2A, en 1C/2B = gele vleugel). Voor traktaties
geldt dat de leerkrachten best hetzelfde als de kinderen lusten.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 25 september t/m 2 oktober 2019 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Dit jaar heeft
de Kinderpostzegelactie als thema ´Dichtbij ieder kind, samen in actie voor dakloze kinderen´. Dit jaar willen
we een deel van het opgehaalde geld inzetten voor daklozenopvang. Deze kinderen hebben al veel
meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer door een moeilijke periode heen. De opbrengst gaat deels
naar kinderen in Nederland en deels naar kinderen in het buitenland. Ook de leerlingen van groep 7 en 8 van
school Loevestein gaan Kinderpostzegels verkopen. Meer informatie over de Kinderpostzegelactie is te
vinden op: www.kinderpostzegels.nl

Schoolgids
De nieuwe schoolgids 2019-2020 met allerlei praktische informatie over school Loevestein is klaar. De
schoolgids is te vinden op onze website www.schoolloevestein.nl

Hoofdluis
Na de zomervakantie zijn alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit is echter een service. We vragen aan
ouders, verzorgers om de kinderen met regelmaat te controleren op hoofdluis. Deze kriebelbeestjes zijn niet
schadelijk, wel lastig. Bij kinderen waar hoofdluis en/of neten worden gevonden, neemt school contact op
met betreffende ouders. Andersom horen we dit ook graag van ouders, verzorgers. Zo kunnen we samen
voorkomen dat er veel kinderen last van hoofdluis krijgen.

Boekenactie Planteyn
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Planteyn boeken te Gorredijk wil graag samen met
scholen, ouders/verzorgers en kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren en daarom organiseren zij
een leuke scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb.
Hoe werkt de actie:
Ouders/kinderen kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij boekenwinkel Planteyn en leveren
de kassabon(nen) in op school. De school verzamelt alle kassabonnen gedaan tijdens de actieperiode (van 2
t/m 13 oktober). De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 16 november ingeleverd worden bij Planteyn
boeken in Gorredijk. Zij tellen de kassabonnen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon voor het te besteden bedrag. De school mag t/m 14 december 2019 voor 20% van de het totale
kassabonbedrag boeken uitzoeken bij Planteyn.

‘Was-ouders’
Hilda Manders en Iris Zijlstra gaan dit schooljaar na een toernooi de schoolshirts wassen. Hartstikke fijn!

Ateliers (herhaling)
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, tijdschriften 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.

Formulier bereikbaarheid (herhaling)
In de eerste schoolweek zijn de formulieren ‘bereikbaarheid’ uitgedeeld. Nog niet alle formulieren zijn terug.
Graag zsm inleveren bij de leerkracht.

Data september:
vrij.mo. 13-09
vrij.mo 13-09
vrij.mi 13-09
ma. 16-09
di. 17-09
woe. 18-09
woe. 18-09
do. 19-09
vrij. 20-09
za. 21-09
ma. 23-09
Woe. 25-09
woe. 25-09
do. 26-09

Spreekuur jeugdconsulente Sylvia Plat, 8.15 -12.00 uur inde directieruimte. Vrij binnenlopen.
Start IMV (muzieklessen) groep 6
Start Atelier 1A
Informatieavond voor de ouders van de Hazen (groep 1B/2A) en de Kikkers (groep 1C/2B) om
19.00-19.45 en groep 3 van 20.00-20.45 uur.
Studiedag  Jeltsje afwezig
Directieoverleg Comprix  Jeltsje afwezig
Ondersteuningsteam op school Loevestein
Infomarkt Voortgezet Onderwijs voor de ouders, verzorgers van groep 7 en 8,
op school Loevestein van 19.30 uur tot 21.15 uur.
Sportochtend Comprix voor leerlingen groep 8. Meer info volgt.
Kinderloop voor Hoop
Teamscholing over Eigenaarschap en doelgericht leren van 15.00-16.45 uur
Start verkoop Kinderpostzegels
Korfbaltoernooi LDODK 15.00-18.00 uur sportpark Kortezwaag, meer info via Social Schools
Bonnie de Boer afwezig. Sanne Noordenburg staat voor groep 7.

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

