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EU fruit
Onze aanvraag is gehonoreerd en de leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen van woensdag 11-11-2020 t/m
vrijdag 16-04-2021 op woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school. Dit wordt gesponsord door de
Europese Unie.
We kunnen nog wel wat ouderhulp gebruiken voor het klaarmaken van het fruit.
Voor de donderdagen zoeken we nog twee ouders, verzorgers en voor de vrijdag nog één ouder, verzorger.
Een voorschrift vanuit Comprix is dat er geen wisselende ouders het gebouw in mogen. Beperkte, structurele
hulp is toegestaan. De vraag is dan ook: zijn er ouders die bereid zijn om of donderdag en/of vrijdag fruit
klaar te maken. Het ’fruit-team’ moet elke dag in dezelfde samenstelling. Er zijn per dag minimaal twee en
maximaal drie ouders nodig. Het fruit wordt klaargemaakt in de grote hal, waar de 1,5 meter afstand tussen
volwassenen in acht wordt genomen. School zorgt voor mondkapjes en (wegwerp) handschoenen.
Afhankelijk van het fruit duurt het klaarmaken een half uur tot drie kwartier. Ouders gaan na afloop meteen
naar huis. Andries brengt het fruit naar de groepen. Indien u tijdens de hele periode beschikbaar bent op
donderdag en/of vrijdag dan dit graag zsm doorgeven via Social Schools, telefonisch (0513-461557) of via de
mail directeur@schoolloevestein.nl

Kunstenaar in de klas
Donderdag 1 oktober komt er in alle groepen een kunstenaar. Hij of zij gaat creatief met de groep aan de
slag. Het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen..’ staat centraal. Meer info volgt.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van woensdag 30 september t/m zaterdag 10 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar gaan we terug
in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het
lezen van boeken!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Planteyn boeken in Gorredijk de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 30 september t/m 10 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Planteyn boeken en
levert de kassabon in op school. Lever de kassabonnen vóór 1 november 2020 in op school. School levert de
kassabonnen in bij de boekhandel.
Planteyn telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 15 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij Planteyn boeken.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
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Jumbo spaaractie
Woensdag 30 september is de start van “Sparen met elkaar”. De Jumbo gaat maar liefst € 5000,00 verdelen
onder de deelnemende scholen en verenigingen. Bij iedere € 10 besteding krijgen klanten een spaarpunt dat
ze toe kunnen kennen aan een van de 10 deelnemende scholen en verenigingen. Het geld wordt verdeeld op
basis van de toegekende spaarpunten. Ook school Loevestein is één van de deelnemende scholen.
Spaart u mee voor ons?

Data september
vrij. 25-09
woe. 30-09
woe. 30-09
woe. 30-09

Lida Dijkstra, Fryske berneboeke-ambassadeur komt foarlêzen yn groep 1, 2 en 3.
Start Kinderboekenweek (met eigen groep)
Groep 4 gaat naar de bieb
Einde verkoop Kinderpostzegels

Data oktober
do. 1-10
do. 1-10
do. 1-10
do. 1-10

Kunstenaar in de klas
Audit externe school  Jeltsje afwezig
Kunstenaars in de klas
Geen gymnastiek in de Skâns (groep 5 t/m 8), leerkrachten plannen bewegingsmoment
bij school.
do. 1-10
GMR Comprix  Jeaan de Groot
vrij. 2-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
di. 6-10
Fietsencheck groep 5 t/m 8 door VVN
woe. 7-10
OV/MR vergadering op school om 19.30 uur
Do. 8-10
Teamscholing ‘Meer eigenaarschap voor leren’ 15.00-16.45 uur
vrij. 9-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
ma. 12-10 t/m 18-10 herfstvakantie
week 43
Stageweek PABO studenten
di. 20-10
Boeken lenen bij de bieb, groep 5 t/m 8
di. 20-10
Intekenen online contactgesprekken groep 3 op Social Schools, vanaf 18.00 uur
di. 20-10
Mentoren training voor het team, 15.00 – 16.45 uur
woe. 21-10
Directieoverleg Comprix  Jeltsje afwezig
vrij. 23-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
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