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Geef kinderen een kans
School Loevestein heeft 9 kinderen ‘geadopteerd’ in Nepal. Door een financiële bijdrage zorgen wij er samen
voor dat deze kinderen een jaarlang naar school kunnen. Door de corona-pandemie is de actie vorig jaar in
goed overleg met de organisatie niet doorgegaan. Dit schooljaar willen we dit graag weer oppakken.
Jelke Tigchelaar(oud-directeur van de Tsjerne) is de belangrijkste man van de Stichting ‘Geef kinderen een
kans’ in Nepal. Ieder jaar vertelt Jelke Tigchelaar in alle klassen aan onze leerlingen wat er met de
beschikbaar gestelde financiën is gedaan. Het verslag wordt aangevuld met foto’s van kinderen en hun
ouder(s). Door corona kan Jelke Tigchelaar dit schooljaar niet persoonlijk naar school komen om te vertellen
over Nepal en over hoe het met ‘onze’ kinderen gaat. Hij heeft filmpjes verzameld en hij laat
gebruiksvoorwerpen bezorgen op school. In de klassen kan dit bekeken worden.
Aanvullende informatie aangeleverd door Jelke Tigchelaar:
Elke groep sponsort één kind, een kind dat dezelfde leeftijd heeft als de kinderen van die groep.
Dit kind in Nepal wordt 8 jaar lang gesponsord, van groep 1 tot en met groep 8 op onze school. Daarna wordt
de sponsoring van het Nepalese kind overgenomen door de Stichting voor Nepal.
Op die manier kan een kind op 4 jarige leeftijd al gesponsord worden en die sponsoring stopt pas als het kind
een diploma in Nepal heeft behaald. Kinderen die gesponsord worden komen uit gezinnen, die financieel in
armoede leven. Dat kan komen doordat er geen vader meer is of een vader die zwaar gehandicapt is, of een
moeder die zwaar ziek is of een ander probleem, waardoor dit gezin amper of niet in staat is het schoolgeld
te betalen. Het schoolgeld (inschrijfgeld + uniform+ boeken, pennen en potloden) bedraagt ongeveer €25,00
per jaar voor één kind. Gaan ze naar het voortgezet onderwijs in Nepal dan kost het ongeveer € 40,00 per
jaar.
Tot dusver zijn er zeer positieve ervaringen:
Voel maar eens mee met het kind en zijn ouders in een situatie waarbij iemand een kans krijgt om toch naar
school te gaan. Dat geeft een fantastisch gevoel. Heel de familie “straalt”.
Wij als school Loevestein ondersteunen dit project dan ook van harte! Wij vragen aan alle ouders, verzorgers
om een kleine bijdrage voor onze adoptiekinderen, zodat zij weer een jaarlang naar school kunnen.
Vanaf maandag 15-03-2021 staat er in elke groep een spaarpot. Deze blijft een week staan.
Vervolgens brengen we het geld naar Jelke Tigchelaar. Hij zorgt ervoor dat het geld op de goede plek terecht
komt.
We hopen dat al onze leerlingen een kleine financiële bijdrage willen doen in de spaarpot die deze week in
elke klas staat.
Met €25,00 per groep zorgen we er voor dat negen kinderen een jaar lang naar school kunnen!
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Activiteiten
Veel overkoepelende activiteiten georganiseerd voor meerdere scholen (Comprix en VCSO) gaan niet door.
Het gaat hierbij met name om sporttoernooien georganiseerd door Beweeg Opsterland en voorstellingen
georganiseerd door Ateliers Majeur. We halen de activiteiten uit de agenda van Social Schools.
Gelukkig wordt er wel nagedacht over alternatieven (online schrijver in de klas, play Seppo).
We hopen dat het einde van de crisis in zicht is en dat er straks weer meer mogelijk is.
Over de schoolreizen (groep 1 t/m 6) en de schoolkampen (groep 7 en 8) hebben we nog geen besluit
genomen. We wachten liever nog even af en hopen van harte dat dit door kan gaan. Wel zijn de locaties voor
de schoolkampen van groep 7 en groep 8 reeds geboekt.
Op maandag 12 en dinsdag 13 april staat de schoolfotograaf op de planning. Ook hierbij geldt dat we de
corona-ontwikkelingen even afwachten.
Zodra er duidelijkheid is over bovenstaande, laten we dit weten via de nieuwsbrief of via Social Schools.

Rapport
We vragen aan ouders, verzorgers het rapport uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 weer mee terug te geven naar
school, zodat wij het weer kunnen vullen. Donderdag 1 april gaat het rapport weer mee naar huis en mag het
tot juni 2021 thuis blijven. Op de nieuwsbrief geven we aan wanneer het rapport weer mee terug moet naar
school.

Data maart
vanaf di. 9-03
t/m vrij. 19-03
week 11
week 11 +12
woe. 24-03
19, 24, 25 en 26-03
29, 30 en 31-03
do. 1-04
vrij. 2-04 t/m ma. 5-04

Inschrijven (online)contactgesprekken groep 1 t/m 7 vanaf 18.00 uur
op Social Schools
Projectweek geef Kinderen een kans
CITO toetsweken groep 2 t/m 8
Administratiedag voor leerkrachten, de leerlingen zijn vrij
Start VO gesprekken met kinderen en ouders groep 8 op school
(Online) contactgesprekken groep 1 t/m 7
Rapport gaat mee naar huis
Paasvakantie

Wijzigingen in adresgegevens
Bij verhuizing en/of verandering van telefoonnummers en/of mailadres dit graag via de mail doorgeven aan
school: directeur@schoolloevestein.nl
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