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Fietscontrole door VVN
In verband met twee positief geteste medewerkers is de fietscontrole van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
dinsdag 6-10-2020 niet doorgegaan. De medewerkers van VVN komen op donderdag 19-11-2020 naar
school Loevestein om samen met de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 te kijken of de fietsen ‘winter-proof’ zijn.

Binnenkomst groep 1 en 2
Het wordt kouder … Na de herfstvakantie mogen de leerlingen van groep 1 en 2 ’s morgens vanaf 8.30 uur
door de hoofdentree naar het eigen lokaal lopen. De leerlingen van groep 2 doen dit al een tijdje en weten
de weg. Ook de leerlingen van groep 1 mogen zelf naar binnen lopen. Wel staat de leerkracht van groep 1,
net zoals nu, bij het hek. Leerlingen die het lastig vinden om zelf naar binnen te gaan, kunnen met de
leerkracht mee. Ook is de leerkracht bij het hek (kort) aanspreekbaar voor ouders, verzorgers. Bij de deur van
de hoofdentree staat een teamlid om de leerlingen te begeleiden. In het lokaal van groep 1 is een (tweede)
leerkracht of onderwijsassistent aanwezig om de leerlingen op te vangen.
We verwachten alle leerlingen van groep 1 en 2 (en 3) tussen 8.30 – 8.40 uur.

Contact groep 1 en 2
Ouders en verzorgers komen al lange tijd niet meer binnen om de leerlingen te brengen, naar verwachting
zal dit ook nog wel even zo blijven. De leerkrachten van groep 1 en 2 doen een belronde om met alle ouders
uit te wisselen hoe het met hun kind gaat in de groep en waar eventuele wensen wat betreft contact liggen.

Contactgesprekken groep 3
In november (week 47) staan de contactgesprekken met de ouders, verzorgers van groep 3 gepland. De
gesprekken zullen online plaats vinden via google-Meet. Instructies over het inloggen volgen.
Op dinsdag 20-10-2020 kunnen de ouders, verzorgers vanaf 18.00 uur intekenen op Social Schools.

Facultatieve gesprekken groep 1,2, 4 t/m 8
In week 47 staan ook facultatieve gesprekken gepland voor de overige groepen. Ouders, verzorgers kunnen
aangeven of ze een gesprek met de leerkracht willen. Het initiatief kan ook vanuit de leerkracht komen. Meer
informatie over het aanmelden volgt na de herfstvakantie. De gesprekken vinden online plaats via GoogleMeet.

Gymnastiek groep 4
Vanaf maandag 2-11-2020 gaan de leerlingen van groep 4 gymmen in de Skâns. Ze gaan hier met de bus naar
toe. De gymlessen worden verzorgd door Sanne van Noordenburg (leerkracht groep 4) en Jelle Jan van der
Duim (leerkrachtondersteuner). Vanaf maandag 2-11-2020 de kinderen gymkleding meegeven (gymbroekje,
shirt en gymschoenen). De gymlessen in de Skâns zijn tot aan de meivakantie.

Voorstelling groep 7 en 8 gaat niet door
De theatervoorstelling ‘Elke seconde telt..’ voor de groepen 7 en 8 die gepland stond in november 2020 gaat
i.v.m Corona niet door.
1

Studiedag Comprix gaat niet door
De studiedag voor alle medewerkers van Comprix op woensdag 3-3-2021 gaat i.v.m. Corona niet door.
De leerlingen worden deze dag op school verwacht.

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!

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? Op school staat een spaar-‘bak’. De leerlingen kunnen de spaarpunten hier in doen.

Data oktober
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
ma. 26-10
Netwerkbijeenkomst taalcoördinatoren om 15.00 uur  Yvonne
di. 27-10
Studiedag  Jeltsje afwezig
woe. 28-10
IB overleg ComprixIrmi afwezig
do. 29-10
Externe audit Jeltsje afwezig
vrij. 30-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
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