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(online) Kijkje in de klas
Morgen (vrijdag 27-08 ) worden er filmpjes gepubliceerd op Social Schools, zodat ouders, verzorgers online
een ‘kijkje in de klas’ kunnen nemen.

Gymnastiek groep 3 en 4
De leerlingen van groep 3 gaan op vrijdag met de bus naar de Skâns. Zij krijgen dan les van vakleerkracht
gymnastiek Luca Spin. Op vrijdag gymspullen meegeven (t-shirt, broekje en gymschoenen). De eerste les is
op vrijdag 27 augustus. Luca Spin is dan niet aanwezig, de eerste les wordt verzorgd door de eigen leerkracht.
De leerlingen van groep 3 hebben daarnaast nog een keer gymnastiek (spel) van de eigen leerkracht op het
schoolplein.
De leerlingen van groep 4 gaan op maandag en op vrijdag met de bus naar de Skâns. Zij krijgen op maandag
les van de eigen leerkrachten en op vrijdag van vakleerkracht gymnastiek Luca Spin. Op maandag en vrijdag
gymspullen meegeven (t-shirt, broekje en gymschoenen).
De eerste les is op vrijdag 27 augustus. Luca Spin is dan niet aanwezig, de eerste les wordt verzorgd door de
eigen leerkrachten.

Startgesprekken met ouder en kind
In de derde schoolweek (maandag 6-09 t/m donderdag 9-09) zijn er startgesprekken voor groep 4 t/m 8.
Dit is een gesprek met ouder, verzorger, kind en leerkracht. In dit gesprek worden onderlinge verwachtingen
van het schooljaar besproken (ook van het kind) en is er ruimte voor het stellen van vragen.
Vanaf dinsdag 31-08-2021, 18.00 uur kunt u intekenen voor de gesprekken op Social Schools. Het gesprek
vindt plaats op school. Ouders, verzorgers die toch liever het startgesprek online willen voeren kunnen dit
aangeven door een mail te sturen aan betreffende leerkracht (mailadres komt maandag op de
informatiebrief)

Even voorstellen
School Loevestein is een opleidingsschool en biedt plaats aan studenten van de PABO (leerkracht
basisonderwijs) en aan studenten van het Friesland College (onderwijsassistent).
Maandag 23-08 is Susanne Hofman gestart met haar LIO stage in groep 1B. Hieronder stelt zij zichzelf voor.
Hallo ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Susanne Hofman, ik ben 23 jaar en ik ben vierdejaarsstudent op de pabo
NHL Steden in Leeuwarden. Ik woon in Gorredijk. Dit schooljaar hoop ik succesvol af te
studeren. Voor het afstuderen moet ik mijn eindstage (LIO-stage) lopen. Het
aankomende halfjaar ben ik daarom elke maandag, dinsdag en woensdag werkzaam in
groep 1B. Ik hoop op deze school een leuke leerzame tijd te hebben. Ik heb er in ieder
geval veel zin in. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze gerust aan mij stellen.
U kunt mij bereiken via susanne.hofman@student.nhlstenden.com
Vriendelijke groet, Susanne Hofman
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Donderdag 26-08 zijn Marscha Talman en Femke Jonker gestart met stage lopen. Marscha in groep 4B en
Femke in groep 4A. De stagedagen zijn donderdag en vrijdag. Zij doen de opleiding voor onderwijsassistent
aan het Friesland College. Ook zij gaan dit schooljaar afstuderen. Volgende week stellen Femke en Marscha
zich voor in deze nieuwsbrief.
We wensen Susanne, Femke en Marscha veel werkplezier toe bij ons op school en heel veel succes met
afstuderen!

Verkeersflits
Op woensdag 15 september doet onze school mee aan ‘De Verkeersflits’. Dit betekent dat de school de hele
ochtend in het teken van verkeer zal staan. Iedere groep krijgt op zijn eigen niveau verkeerseducatie
aangeboden door gastdocenten van onder andere Veilig Verkeer Nederland. Het aanbod voor de
verschillende groepen is als volgt:
Groep 1 en 2
De kinderen uit groep 1 en 2 oefenen een aantal basisvaardigheden in het verkeer aan de hand van een
‘Oefenstraat’ op het schoolplein. Het oversteken staat hierbij centraal. De kinderen worden zich ervan
bewust gemaakt dat ze goed moeten uitkijken bij het oversteken. Ze leren de regels bij de verschillende
oversteekvormen die ze in de praktijk ook tegen kunnen komen.
Bij de ‘oversteekles’ rekenen we op de volgende ouders: Yfke Klijnstra, Marjan van Staalduinen, Lyske
Nienhuis, Berber Bos en Morris Hofstra.
Groep 3 en 4
Kinderen kunnen gemiddeld vanaf 5 jaar fietsen en tegelijk een aantal basishandelingen uitvoeren, zoals de
juiste balans houden bij fietsen en achteromkijken. Daarna leren kinderen spelenderwijs de combinatie van
verkeerstaken en fietsen tegelijkertijd uit te voeren. Tot 8 jaar zien kinderen zelf geen gevaren aankomen.
De groepen 3 en 4 krijgen deze dag extra lessen fietsvaardigheid op het parkeerterrein voor school.
Vaardigheden die worden geoefend zijn o.a. lopen met de fiets, zittend wegfietsen, achteromkijken, hand
uitsteken, uitkijken, snelheid minderen, remmen met de voet aan de grond, eenvoudige slalom en een grote
cirkel fietsen om de stuurvaardigheden te oefenen. De kinderen van groep 3 en 4 graag de eigen fiets mee
naar school, indien mogelijk.
Groep 5 en 6
De meeste mensen hebben moeite met het inschatten van de snelheid van een naderend voertuig. Het
inschatten van de stopafstand van het voertuig is minstens zo moeilijk.
Voor kinderen is dit nog eens extra ingewikkeld. Toch moeten kinderen vaak de snelheid en stopafstand van
een voertuig inschatten, bijvoorbeeld wanneer ze op of langs een weg spelen of (onverwacht) oversteken.
Tijdens een remwegdemonstratie (Jikke Reinbergerstrjitte) krijgen de kinderen meer inzicht over de remweg
van een voertuig. Daarnaast krijgen de leerlingen voorlichting over landbouwverkeer en met name de dode
hoek bij deze grote voertuigen. Op speelse wijze wordt de kinderen geleerd wat de dode hoek is en wat ze
moeten doen als ze in de buurt komen van een dergelijk voertuig. Er staat deze dag een bus van Arriva op het
parkeerterrein bij school.
Groep 7 en 8
Afleiding speelt bij ongevallen een steeds grotere rol. Voorlichting over de gevaren hiervan is dan ook
uitermate belangrijk. Voordat leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, willen we ze wijzen
op de gevaren van afleiding in het verkeer. Op de fiets? Even niets…. Is een interactieve verkeersles waarbij
in gesprek met en met name tussen de leerlingen het eigen verkeersgedrag aan de orde komt.
De les bestaat uit twee delen, een theoretisch- en een praktisch deel waarbij de leerlingen aan de hand van
een simulator inzicht krijgen in het gevaar van afleiding in het verkeer. De activiteiten van groep 7 en 8
vinden in het lokaal plaats.

2

Aanvullende informatie Verkeersflits, 15-09-2021:
Vanaf 9.00 uur tot 11.45 zijn er een verkeersactiviteiten op het parkeerterrein voor school en op de Jikke
Reinbergerstrjitte. Zowel het parkeerterrein als de Jikke Reinbergerstrjitte (gedeelte naast school) zullen
vanaf ongeveer 8.45 tot 11.45 uur afsloten zijn voor verkeer. De buren van de Jikke Reinbergerstrjitte
worden hierover ingelicht.
Ouders, verzorgers zijn deze morgen van harte welkom bij de activiteiten die buiten plaatsvinden:
(Tijden onder voorbehoud)

Groep
1A
1B
2
3
4A
4B
5
6

Activiteit
Oversteekles
Oversteekles
Oversteekles
Fietsparcours
Fietsparcours
Fietsparcours
Dode Hoek
Snelheid/remweg
Snelheid/remweg
Dode Hoek

Tijd
11.00-ong. 11.45 uur
10.15-11.00 uur
9.00-10.00 uur
9.00-10.00 uur
10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur
9.00-10.00 uur
10.15-11.15 uur
9.00-10.00 uur
10.15-11.15 uur

Locatie
schoolplein
schoolplein
schoolplein
Parkeerterrein → eigen fiets mee!
Parkeerterrein → eigen fiets mee!
Parkeerterrein → eigen fiets mee!
parkeerterrein
Jikke Reinbergerstrjitte (naast school)
Jikke Reinbergerstrjitte (naast school)
parkeerterrein

Van het Gebiedsteam Opsterland:
Expertiseteam relatie en scheiding maar ook voor al uw andere zorgen
Vindt u het ook zo lastig om om hulp te vragen als u zorgen heeft of het even niet meer weet? Hierin bent u
niet de enige. Wij, de consulenten van het gebiedsteam, merken dat heel veel mensen dit lastig vinden.
Daarom willen we het voor iedereen zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk maken om uw vragen en/of
zorgen met ons te delen.
Wanneer u kleine of grote vragen heeft ten aanzien van uw relatie, opvoeding, financiën, welzijn en/of
andere zaken kunt u bij ons terecht. Wij willen niet met het beruchte vingertje wijzen, maar naast u staan en
u helpen zoeken naar de juiste oplossing die bij u past. Vanaf nu hoeft u hiervoor niet meer naar het
gemeentehuis te bellen maar kunt u ook op school binnenlopen of een afspraak maken voor een gesprek.
Een oplossing zal er niet altijd gelijk zijn, maar wij kunnen u zeker op weg helpen.
We zien dat er veel ouders vragen hebben over relatieproblemen en/of hun scheiding. Wist u dat het
gebiedsteam veel kennis heeft op dit gebied? Hiervoor is het ‘Expertiseteam Relatie en Scheiding’ opgericht.
We hebben veel geïnvesteerd in onderzoek en het op doen van kennis. Daarnaast zijn onze medewerkers
opgeleid om u een passend hulpaanbod te kunnen bieden. Soms bieden we de ondersteuning zelf maar
mocht dit niet lukken dan weten we welke organisaties passend zijn om u te helpen bij uw vragen.
Bij een scheiding komt veel kijken en het gaat vaak gepaard met emoties, rouw en onzekerheden. Voor u,
maar ook zeker voor uw kinderen. Informatie en adviezen over dit onderwerp zijn er in overvloed maar
wordt erg versnipperd aangeboden en spreken elkaar vaak tegen. U kunt vragen hebben als; hoe vertel je het
de kinderen, hoe komt je tot een goede zorgverdeling, wat moet er in het ouderschapsplan staan, hoe regel
je het financieel, hoe zit het met huisvesting en wie kan eventueel bemiddelen wanneer het niet lukt om er
samen uit te komen? Met deze praktische zaken maar ook met zorgen over het welzijn van uw kinderen
en/of uzelf kunt u bij ons terecht.
Op School Loevestein kunt u bij Sylvia Plat terecht. Sylvia is op onderstaande momenten op school
Loevestein aanwezig en beschikbaar voor ouders, verzorgers:
woensdagmorgen 27-10-2021
woensdagmorgen 2-03-2022
woensdagmorgen 24-11-2021
woensdagmorgen 13-04-2022
woensdagmorgen 15-12-2021
woensdagmorgen 18-05-2022
woensdagmorgen 26-01-2022
woensdagmorgen 22-06-2022
Voor het maken van een afspraak of voor telefonisch overleg is Sylvia bereikbaar op tel.nr. 06 82202120.
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Formulier bereikbaarheid
In de eerste schoolweek worden de formulieren ‘bereikbaarheid ouders, verzorgers’ uitgedeeld.
Deze ontvangen wij graag z.s.m. terug.

Data augustus en september
vrij. 27-08
vrij. 27-08

online ‘kijkje in de klas’
eerste van de acht muzieklessen door vakleerkracht Ateliers Majeur:
groep 5 – slagwerk
groep 6 - koper
vrij. 27-08
groep 3 en 4 gymnastiek in de Skâns, gymspullen meegeven
ma. 31-08
groep 4 gymnastiek in de Skâns, gymspullen meegeven
di. 31-08
intekenen startgesprekken gr. 4 t/m 8 op Social Schools vanaf 18.00 uur
ma. 6-09 t/m do. 9-09
Startgesprekken groep 4 t/m 8
vrij. 10-09
start Ateliers, groep 4 t/m 8
ma. 13-09
online informatieavond groep 1, 2 en 3. Meer info volgt
woe. 15-09
projectdag Verkeer ‘Verkeersflits’, groep 1 t/m 8
vrij. 17-09
sportdag Comprix voor leerlingen groep 8, meer info volgt
woe. 22-09
Nationale Kraanwaterdag
woe. 22-09
Voorstelling Het Ding in de Skâns, groep 7 en 8
ma. 27-09 t/m vrijdag 1-10 Nationale Week tegen het pesten
woe. 29-09
Start verkoop Kinderpostzegels groep 7 en 8
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