Nieuwsbrief week 47 (16-11-2020)
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Onderwerpen Nieuwsbrief
Afscheid Pieter van der Werf

Data november

EU fruit

Data december

Fietscontrole

Afscheid Pieter van der Werf
Vandaag, donderdag 12-11-2020 hebben we afscheid genomen van meester Pieter. In 1977 is Pieter gestart
als jonge leerkracht op obs de Tsjerne in Gorredijk. Na wat ‘omzwervingen’ is Pieter terug gekomen naar de
Tsjerne en heeft hij vandaag afscheid genomen van de leerlingen, de ouders en de collega’s van school
Loevestein. Hij heeft lesgegeven aan alle groepen. Een meester met grapjes, een luisterend oor, maar ook
streng en consequent als hij dat nodig vond.
Vandaag zijn alle groepen om de beurt bij Pieter op visite geweest. Zij hebben een leuke sketch of dans
gedaan en een spel. Het was heel gezellig, met prachtige dansjes, sketches en verhalen! Van alle groepen
heeft Pieter een pot met hele speciale, zelfgemaakte bloemen gekregen. Vanmiddag hebben ouders online
afscheid van Pieter kunnen nemen. Samen met het team en de bestuurder van Comprix hebben we Pieter
toegesproken en het cadeau namens alle leerlingen, ouders en collega’s aangeboden. Een bon van
Tuindorado om de tuin bij zijn nieuwe huis in Elsloo in te richten.
We wensen Pieter en zijn vrouw Piety nog heel veel fijne en gezonde jaren samen toe!
Er zijn foto’s en filmopnames gemaakt van het afscheid met de leerlingen. Deze publiceren we zo snel
mogelijk op Social Schools.

EU fruit
Deze week kregen de leerlingen van groep 1 t/m 4 een appel, een banaan en worteltjes. Het fruit is goed
ontvangen en er is lekker van gegeten. Ook volgende week is er op woensdag, donderdag en vrijdag EU-fruit
voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. Wat we dan krijgen is nog even een verrassing!

Fietscontrole
Het wordt weer donkerder en dus belangrijk om de fietsverlichting goed op orde te hebben.
Op donderdag 19-11 komen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland de fietsen van de leerlingen van groep
5 t/m 8 controleren. Wellicht van te voren al even checken of alles in orde is?

Data november
vrij.mi. 13-11
ma. 16-11 t/m do. 19-11
ma. 16-11 t/m do. 19-11
do. 19-11
do. 26-11 t/m ma. 30-11

Lootjes trekken surprises groep 5 t/m 8, meer info volgt
Online contactgesprekken groep 3
Facultatieve gesprekken groep 1,2, 4 t/m 8
Fiets’check’ groep 5 t/m 8 door een medewerker van VVN
Surprises groep 5 t/m 8 mee naar school nemen (ivm quarantaine)

Data december
do. 3-12
Sinterklaasfeest op school Loevestein, meer info volgt
week 50
Pabo-stageweek
do. 17-12
Kerstfeest op school Loevestein, meer info volgt
ma. 21-12-2020 t/m vrij. 1-1-2021
Kerstvakantie
1

