Nieuwsbrief week 51 (14-12-2020)

Adres School Loevestein:
Berend Wapstrastrjitte 1
8401 NN Gorredijk
Telefoon: 0513-461557

Mail: info@schoolloevestein.nl
Website: www.schoolloevestein.nl

Onderwerpen Nieuwsbrief
Kerstfeest

Wijziging in MOO (online werkomgeving leerlingen

Groep 1 - vacature

Data december

EU fruit

Data januari

GGD

Kerstfeest op school Loevestein
De school is door de OV en het team in kerstsfeer gebracht. Het ziet er prachtig uit! ’s Morgens klinkt er bij
binnenkomst een kerstmuziekje, een gezellig sfeertje dus.
Op donderdag 17 december vieren we kerstfeest op school Loevestein. Het feest is met de eigen groep en
het eigen lokaal. Het feest is onder schooltijd en de schooltijden zijn hetzelfde als anders.
Tussen de middag krijgen alle leerlingen een lunch op school. Voor ieder kind een mooi opgemaakt bordje
met gezonde lekkernijen. Dit maken we ’s morgens klaar met een aantal teamleden.
De kinderen hoeven donderdag 17-12 dus geen lunch mee naar school.
Bord, beker en bestek meegeven is niet nodig.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 wel graag fruit voor in de kleine pauze meegeven (groep 1 t/m 4 krijgen EUschoolfruit).
Het is een feestelijk kerstdag op school. Mooie (kerst)kleding aan mag natuurlijk!
Let wel, er wordt deze dag wel buiten gespeeld en groep 5 t/m 8 gaan naar de Skâns voor gymnastiek.

Groep 1 - vacature
Na de kerstvakantie zijn er een aantal wijzigingen in groep 1. De ouders van groep 1 zijn hiervan op de
hoogte gebracht (Social Schools, 16-11-2020). Voor de donderdag en de vrijdag was er een vacature.
Deze wordt ingevuld door Martzen Bruining uit Makkinga. Volgende week stelt zij zich zelf voor in de
nieuwsbrief. Martzen draait aanstaande maandag mee in groep 1 om kennis te maken met de leerlingen.
We wensen Martzen heel veel werkplezier bij ons op school toe.

EU fruit
Deze week kregen de leerlingen van groep 1 t/m 4 een peer, meloen en sinaasappel.
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!

GGD
In december en januari komt de doktersassistente van de GGD op school Loevestein. Ouders, verzorgers van
betreffende kinderen krijgen thuis een uitnodiging van de GGD. Het onderzoek is op school en is boven in de
personeelsruimte (witte trap in hoofdentree nemen en dan rechtsom). Graag uw kind net voor de afspraak
uit de klas halen en dan boven wachten. Denk u aan een mondkapje? Deze graag dragen in de hal.
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Wijziging inlog MOO (online werkomgeving leerlingen)
Vanaf 15 december as. worden de MOO-account gebruikersnamen van alle leerlingen op school Loevestein
aangepast. Het wachtwoord blijft hetzelfde. Op school merken de kinderen hier niet veel van. Leerlingen
loggen op school zonder problemen in.
Voor thuis is er een wijziging in de gebruikersnaam. Wijziging als volgt:
Oude gebruikersnaam: voorletter.achternaam@schoolloevestein.nl bijvoorbeeld:
j.dijkstra@schoolloevestein.nl
Dit wordt:
Nieuwe gebruikersnaam: voornaam.achternaam@schoolloevestein.nl bijvoorbeeld:
jan.dijkstra@schoolloevestein.nl (ook voor gebruik online contactgesprekken in Google Meet)
Mocht het onverhoopt niet lukken, geen man overboord. Mail dan naar janet.huisman@schoolloevestein.nl

Data december
ma. 14-12/di. 15-12/ woe. 16-12
Inhaaldagen GGD (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
do. 17-12
Kerstfeest op school Loevestein
ma. 21-12-2020 t/m vrij. 1-1-2021
Kerstvakantie

Data januari
ma. 4-01
di. 5-01
week 3 en 4
ma. 11-1
di. 19-01
wo. 20-01
ma. 18-1
ma. 25-01

Eerste schooldag in het nieuwe jaar
Boek lenen in de bieb, groep 5 t/m 8
Afname Cito toetsen groep 3 t/m 8
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
Intekenen voor contactgesprekken op 8, 9, 10 , 11 februari vanaf 18.00 uur (ouders,
verzorgers groep 1 t/m 8)
Start Nationale Voorleesdagen
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)

woe. 3-02

Administratiedag leerkrachten. Leerlingen zijn vrij.
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