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Kinderloop voor hoop
We wensen iedereen die meedoet aan de Loop voor Hoop heel veel succes toe!

Hoofdluis-ouders gevraag
Het ouder hoofdluis team is op zoek naar ouders, verzorgers die mee willen helpen
controleren. Na iedere vakantie (meestal op woensdagochtend) worden alle kinderen van
school door de ‘luizenouders’ gecontroleerd. De ‘luizenouders’ hebben een signaalfunctie. Er
wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat
zij hun kind thuis behandelen. Bij een tussentijdse melding wordt er gecontroleerd in de klas van de melding
en in de klas van eventuele broertjes/zusjes.
Deelname na élke vakantie of bij élke melding is zeker niet verplicht, als we een groep ouders hebben die
groot genoeg is kunnen we bij elke melding kijken wie wel/niet kan door middel van een groepsapp.
Naast dat het fijn is dat onze kinderen gecontroleerd worden is het ook nog eens heel leuk om even in de
klassen mee te kunnen kijken tijdens het pluizen. Je leert de kinderen kennen, de
leraren en het reilen en zeilen op school. Vaak zijn we na de vakanties niet langer dan
een uur bezig en bij tussentijdse meldingen vaak nog korter omdat het dan maar 1 of 2
klassen betreft. De coördinatie van de hoofdluiscontrole is in handen van Petra Bos
(telnr. 06-52335874). Mocht je meer informatie willen of je wil je opgeven dan kan je
contact opnemen met Petra.

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

Ateliers
De ateliers zijn gestart. Er wordt volop gebruik gemaakt van allerlei materialen. Voor het Ateliers organisizen
hebben we verschillende maten kartonnen kokers nodig. Wie heeft kokers liggen die we mogen gebruiken of
weet een adresje? Graag inleveren bij de eigen leerkracht. Ook kan er nog steeds vrolijk gekleurd wol worden
ingeleverd. Alvast bedankt!

Nieuws uit de bibliotheek (doorgestuurd bericht van de bibliotheek)
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek(KBW) zijn al in volle gang.
Het thema van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar van 2 tot 12 oktober plaatsvindt, is dit jaar Reis
mee! Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral voertuigen centraal. Rondom het thema hebben we
alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep 4 wordt door de bibliotheek uitgenodigd voor een
Kinderboekenweekbezoek.
Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd met posters en vlaggetjes en vindt u hier leuke boeken rondom
het thema. De meeste bekroonde boeken kunt u inzien en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek wordt
pas bekend gemaakt aan de vooravond van de KBW, dus op dinsdagavond 1 oktober.
In alle bibliotheken vindt nog een leuke actie plaats voor het publiek. De inhoud houden we nog even
geheim. Houd dus de media in de gaten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien is de
bibliotheek Boetevrij, dus kom snel langs!

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.

Data september:
do. 19-09
vrij. 20-09
za. 21-09
ma. 23-09
Woe. 25-09
woe. 25-09
do. 26-09

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.
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

