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Even voorstellen..
Hallo, mijn naam is Sander de Vries, 43 jaar uit Drachten. Hier woon ik met mijn
vriendin en zoon Finn. Een deel van mijn roots ligt op nog geen vijf kilometer afstand
van Loevestein: in Jubbega-Schurega waar mijn pake geboren is.
Dit jaar ben ik begonnen aan de pabo aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Komende
tijd kom ik daarom stagelopen in Gorredijk. Ik zal op de dinsdagen meelopen in groep
3 bij juf Petra. Ik heb ooit al eens een lesbevoegdheid voor Aardrijkskunde gehaald
maar afgelopen jaren heb ik voornamelijk in de zorg gewerkt. Nu is het dus tijd voor
wat anders! Ik heb er erg veel zin in en hoop veel te leren op Loevestein en misschien
leert groep 3 ook wel wat van mij. Dat is natuurlijk wel de bedoeling...

Ik ben Berber van den Brink en loop sinds kort stage in groep 3 bij juf Yvonne.
Ik ben begin februari aan NHL Stenden in Leeuwarden begonnen met de deeltijd
Pabo. Naast mijn studie werk ik als grafisch ontwerper en illustrator, heel erg leuk
werk, maar meestal erg individualistisch en daarom zou ik ook graag socialer en
maatschappelijker aan de slag willen. Eerder heb ik de opleiding Docent Beeldende
Kunst en Vormgeving afgerond en door het thuisonderwijs te begeleiden van mijn
eigen kinderen (7 en 9 jaar) begon het onderwijs toch weer te kriebelen. Ik heb erg
veel zin om veel te leren tijdens mijn stage en om de kinderen van groep 3 goed te
leren kennen!

Afscheid Popkje Veenstra op vrijdag 23-04
Hoewel Popkje al een aantal weken aan het genieten is van haar vrije tijd, willen we nog graag met de leerlingen
afscheid van haar nemen. We doen dit tijdens de Koningsspelen welke we omdopen tot
‘Popkje-spelen’. Vrijdag 23 april maken we er een feestelijke dag van. Op het plein is een spelletjescircuit en er is
een feestelijk programma in de eigen klas. Juf Popkje is ‘onderdeel’ van het circuit en alle kinderen komen
tijdens het spelcircuit bij haar langs. Popkje krijgt namens alle leerlingen, ouders, verzorgers en het team een
cadeau aangeboden. Ouders en verzorgers kunnen van 14.15 tot 14.45 uur online afscheid van Popkje nemen
via Google Meet. De code is: Loevestein. Alle leerlingen mogen, als ze dit leuk vinden, (koninklijk) verkleed op
school komen. De schooltijden zijn hetzelfde. Graag ook deze dag eten en drinken meegeven voor in de pauzes.
Tijdens de ‘Popkje-spelen’ houden wij ons aan de corona-maatregelen.

Data april/mei
vrij. 23-04
di. 27-04
ma. 3-05 t/m zo. 16-05
ma. 24-05
week 21

‘Popkje-spelen’, feestelijk afscheid van juf Popkje
Koningsdag, de leerlingen zijn vrij.
Meivakantie (inclusief Suikerfeest en Hemelvaartsdag)
Pinkstermaandag, de leerlingen zijn vrij
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8, meer info volgt.
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