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Traktatiebeleid
Het traktatiebeleid van school Loevestein heeft al een aantal keren in de nieuwsbrief gestaan en is terug te
vinden in onze schoolgids. Toch zien we dat er met regelmaat op snoep en cadeautjes getrakteerd wordt.
We vragen daarom nogmaals aan ouder en verzorgers om te zoeken naar een gezonde (kleine) eetbare
traktatie en hier geen cadeautjes aan toe te voegen. We gaan uit van ieders medewerking.

Europees schoolfruit
School Loevestein is weer ingeloot voor het schoolfruit, een Europees initiatief. Dit houdt in dat we vanaf
week 46 (week van 11-11-2019) drie dagen in de week fruit krijgen voor alle leerlingen van groep 1 t/m 4.
De dagen van levering zijn nog niet bekend. We hebben weer mensen nodig die willen meehelpen met fruit
klaarmaken voor de groepen. Vanaf maandag 4-11-2019 hangt er een intekenlijst op de keukenkast.
Andries Brouwer is weer onze fruit coördinator.

Spelen op het plein
Actief buiten spelen willen wij graag stimuleren en daarom staat er op school Loevestein elke week een
pleinspel centraal. We zijn gestart met touwtjespringen. De week daarop stoepkrijten en deze week is het
‘elastieken’. De thema’s worden gedeeld met de naschoolse opvang van de Kinderwoud. Met het aanbieden
van deze spelvormen hopen we het buiten spelen voor kinderen (nog) leuker te maken.

Opening fietspad en dag van de duurzaamheid
Op donderdag 10 oktober wordt het fietspad feestelijk geopend. Hierbij wordt een bijdrage van de leerlingen
van groep 8 gevraagd. Ook zijn er vanaf 14.30 uur allerlei activiteiten op het schoolplein in het kader van
duurzaamheid. In de bijlage meer informatie en het concept programma. Meer informatie volgt.
De organisatie is in handen van de gemeente Opsterland in samenwerking met school Loevestein.
Iedereen is van harte welkom!

Ateliers
De ateliers zijn gestart. Er wordt volop gebruik gemaakt van allerlei materialen. Voor het Atelier organisizer
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!
Vrijdagmiddag 11-10 is er weer een open Atelier. Ouders, verzorgers en belangstellenden zijn vanaf 13.00
uur tot 14.00 uur van harte welkom om een kijkje te nemen bij de Ateliers!

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 oktober
di. 1-10
Opening Kinderboekenweek (geen lezen met leesouders)
do. 3-10
Mapjes kinderpostzegels inleveren, groep 7 en 8
do. 3-10
Workshop Spoar 8 (methode Frysk) van 15.00-16.00 uur  team
vrij. 4-10
Dag van de leerkracht
week 41
Dag van de pauzehap, groep 7 en 8
ma. 7-10
OV/MR vergadering om 19.30 uur
di.mo. 8-10
Groene Spelen in de Skâns, groep 4 en 5
di.mo. 8-10
Groep 6 t/m 8 gymmen in Kortezwaag
di.mi. 8-10
Implementatiecursus Taal op Maat, 15.00-17.00 uur  team
do. 10-10
Geen gym in de Skâns ivm Groene Spelen, groep 5 t/m 8.
do. 10-10
Dag van de duurzaamheid, opening fietspad + activiteiten op het plein vanaf 14.30 uur
vrij.mo. 11-10 Jeugdconsulente Gebiedsteam Opsterland aanwezig
vrij.mi. 11-10 Open Atelier van 13.00 – 14.00 uur. Iedereen is welkom!
week 42
Voorleeswedstrijd in groep 7 en 8
ma. 14-10
Midden-bovenbouwoverleg van 15.00-16.45 uur
di. 15-10
Ondersteuningsteam
di.av 15-10
Ronde tafelgesprek, meer info volgt (organisatie door ouders MR)
woe. 16-10
Directieoverleg Comprix  Jeltsje afwezig
do. 17-10
Onderbouwoverleg van 15.00-16.45 uur
ma. 21-10 t/m zondag 27-10 herfstvakantie
ma. 28-10
Netwerkbijeenkomst taal coördinatoren, Yvonne Welling
di. 29-10
Stuurgroep bijeenkomst ‘Eigenaarschap voor het leren’ van 15.00-16.00 uur
di. 29-10
Intekenen contactgesprekken groep 3 op Social Schools vanaf 18.00 uur
woe. 30-10
Hoofdluiscontrole
woe. 30-10
IB bijeenkomst  Irmi afwezig
woe. 30-10
OV vergadering om 19.30 uur

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

