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Opening fietspad en ‘Groenplein’
Op donderdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. De gemeente Opsterland organiseert een
‘GroenPlein’op het plein van Kindcentrum Loevestein. Vanaf 14.30 uur zijn er allerlei aanbieders met
duurzame producten aanwezig (o.a koken met eerlijke producten, tweedehandskinderkleding,
moestuintuinieren met fruitsnacks en nog veel meer.) Zie ook aankondiging in de kranten.
Voor de kinderen is er een springkussen en is er een speelgoed-ruilhoek. Hier kunnen kinderen (onder
begeleiding van ouders?) speelgoed ruilen. De organisatie van het gehele evenement is in handen van de
gemeente Opsterland. Als Kindcentrum Loevestein stellen wij ons terrein beschikbaar. De festiviteit start om
14.30 uur met het openen van het fietspad langs het Goarrefean. De leerlingen van groep 8 van school
Loevestein gaan samen met wethouder Libbe de Vries en Willy van den Bergs het fietspad ‘open’ fietsen.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

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:
Vrij. 11 oktober 2019 vrij. 13 december 2019
woe. 22 januari 2020
Vrij. 15 november 2019
woe. 25 maart 2020
De data in 2020 zijn gewijzigde data.

woe. 15 april 2020
woe. 13 mei 202
woe. 17 juni 2020

Stagiaires
Dinsdag 8 oktober starten Laura Heins, Sanne van der Wal en Lian ten Wolde op school Loevestein.
Laura gaat stage lopen in groep 6, Sanne in groep 5 en Lian t bij de Hazen (groep 1B/2A). Ze zitten alle drie in
het eerste jaar van de PABO. We wensen onze stagiaires heel veel succes toe en een leuke en leerzame tijd
bij ons op school.

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!

Onderwijsstaking woensdag 6-11-2019?
Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden
gestuurd. Vlak voor de zomer hebben de vakbonden (AOb/FNV O&O, FvOv, AVS, CNV Onderwijs) en de
werkgevers (PO-Raad en VO-raad), bij het kabinet gezamenlijk een claim neergelegd van 423,5 miljoen euro
in 2020 voor een noodpakket voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de
tekorten in het onderwijs aan te pakken. Bij de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit
kabinet niet wil investeren in onderwijs. Nadat de onderwijsbonden en de werkgeversorganisaties onlangs in
een gezamenlijke brief een dringende oproep aan premier Rutte deden tot een gesprek op korte termijn,
blijkt premier Rutte, samen met minister Slob, nu bereid tot een gesprek op 16-10-2019. De partijen hebben
het kabinet een ultimatum gesteld tot 21-10-2019. Tot die tijd gaan de onderwijsbonden verder met de
planning van de stakingsdag op woensdag 6-11-2019.
Op school Loevestein hopen we van harte dat de bonden er op 16-10-2019 uitkomen met premier Rutte en
minister Slob en (opnieuw) staken niet nodig zal zijn.
Indien ze er niet uitkomen en de bonden de leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders
oproepen om op woensdag 6-11-2019 te gaan staken is de stakingsbereidheid op school Loevestein dusdanig
groot dat de school dicht zal zijn op woensdag 6-11-2019. Zodra hier duidelijkheid over is laten we dit weten.

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
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!
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

Data oktober (vervolg)
ma. 28-10
di. 29-10
di. 29-10
woe. 30-10
woe. 30-10
woe. 30-10

Netwerkbijeenkomst taal coördinatoren, Yvonne Welling
Stuurgroep bijeenkomst ‘Eigenaarschap voor het leren’ van 15.00-16.00 uur
Intekenen contactgesprekken groep 3 op Social Schools vanaf 18.00 uur
Hoofdluiscontrole
IB bijeenkomst  Irmi afwezig
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

