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Corona
Afgelopen week is een leerling uit groep 7 positief getest op corona. In goed overleg met de GGD zijn er
vervolgstappen gezet horende bij het geldende protocol. Sinds 20-09-2021 hoeft de klas niet meer in
quarantaine. Nauwe contacten in de privésfeer moeten wel in quarantaine (bijv. kinderen die in de besmette
periode thuis met elkaar spelen). Het bronnen contactonderzoek van de GGD pakt dit op en betreffende
ouders, verzorgers zijn/worden gebeld. We hopen dat het hierbij blijft.
Daarom vragen we aan de ouders en verzorgers extra alert te zijn en de kinderen bij klachten, die coronagerelateerd zijn, te laten testen.

Vreedzame School
Op school Loevestein werken we met het programma van de Vreedzame School. Met het programma van De
Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren
op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de
gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan,
maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
De afgelopen weken is er in alle groepen gewerkt over het thema ‘We horen bij elkaar’. Bij dit thema gaat
het over groepsvorming en het creëren van een positief sociaal klimaat in de klas, waar leerlingen zich mede
verantwoordelijk voor voelen. Volgende week starten we met blok 2. Het thema van blok 2 is: We lossen
conflicten zelf op. De kinderen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief
kunnen oplossen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: om de beurt, ruzie en conflict,
een voornemen, win-win oplossingen, het stappen plan ‘Praat het uit’ en hoe geef ik en hoe ontvang ik
kritiek (bovenbouw).

Nationale week tegen pesten en ROL
Volgende week wordt er in heel Nederland extra aandacht besteed aan pesten. Het thema is ‘Buitensluiten?
Uitgesloten!’ Ook op school Loevestein besteden we hier (extra) aandacht aan.
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn deze week gestart met het programma van ROL- Wat is jouw rol?
Deze groepscursus (7 x) wordt gegeven door docent Johan Schrikkema. De volgende vragen staan centraal:
- Wie ben jij?
- Wat is jouw rol in de groep?
- Durf jij voor jezelf op te komen, maar ook voor anderen?
- Word jij gepest of ken je iemand die gepest wordt?
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Kunstendag
Dinsdag 28 september en woensdag 29 september komen drie docenten van Ateliers majeur workshops
geven op school Loevestein. Er is een workshop muziek, dans en beeldend (de workshop ‘beeldend’ wordt
gegeven door de kunstenaar die ook het kunstwerk op de muur in de hal heeft gemaakt).
De dag begint met een presentatie door de docenten van Ateliers Majeur en eindigt met een onderlinge
presentatie. Alle groepen volgen in iedere geval 2 workshops. (Wellicht wat rekening houden met de kleding
deze dagen? Er wordt geverfd en gedanst…). We wensen alle leerlingen heel veel plezier met de workshops!
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan dinsdag ook naar de Skâns voor de gymles, de workshops zijn hier
omheen gepland.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Jelmer de Haan. Ik ben 17 jaar en kom uit
Lippenhuizen. Ik zit momenteel in het tweede jaar van de PABO aan de
NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Dit schooljaar zal ik
stagelopen op school Loevestein. Momenteel loop ik stage bij de groep
7 van juf Bonnie en juf Aafje, maar in het tweede halfjaar van dit
schooljaar zal ik switchen naar een andere groep.
Ik heb erg veel zin om op school Loevestein stage te lopen.

Nieuws van de bieb
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips zie: www.bzof.nl/educatie
Lidmaatschap tot 18 jaar gratis
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling
van uw kind. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek!
Bovendien is de bibliotheek al een paar jaar Boetevrij! Dit betekent dat het niet erg
is de boeken iets later in te leveren dan eigenlijk de bedoeling was.
---------------------------------------------------------------------------------------

Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Van 6 tot 16 oktober vindt weer de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of
ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of
YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later!
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Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen
maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek.
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek bij
aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop
voor € 7,25.
Zoals elk jaar worden de leerlingen van groep 4 uitgenodigd voor een programma in de
Bibliotheek (= donderdag 7 oktober).
In de bibliotheek vind je veel leuke boeken rondom het thema, maar ook andere.
Kom eens op bezoek met je kind.

Data september
ma. 27-09 t/m vrijdag 1-10 Nationale Week tegen het pesten
di. 28-09
Kunstendag, een creatief aanbod voor alle groepen met als thema ‘Worden wat je wil’
woe. 29-09
Kunstendag.
woe. 29-09
Start verkoop Kinderpostzegels groep 7 en 8

Data oktober
ma 4-10
di. 5-10

Geen gymnastiek in de Skâns (groep 4)
Groep 3 en 4 gaan naar de Skâns voor de Groene Spelen, meer info volgt.
Groep 5 t/m 8 geen gym in de Skâns (ivm Groene Spelen)
woe. 6-10
Start Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’.
do. 7-10
Fryske Musikal Gysbert III yn de Skâns, gr. 5,6,7,8. Mear info folget.
do. 7-10
Groepsbezoek aan de bibliotheek groep 4A en groep 4B, meer info volgt.
di. 12-10
Groep 5 en 6 gaan naar de Skâns voor de Groene Spelen, meer info volgt.
Groep 7 en 8 geen gym in de Skâns (ivm Groene Spelen)
do. 14-10
Groep 5 t/m 8 geen gym in de Skâns (ivm Groene Spelen)
vrij. 15-10
Laatste les slagwerk groep 5 en koper groep 6 (instrumenten inleveren)
ma. 18-10 t/m zo. 22-10 Herfstvakantie
ma. 25-10
Voorstelling Wat ’n Wad voor groep 5 en 6 op school Loevestein
di. 26-10
Leerlingen groep 5 t/m 8 gaan naar de bieb om een boek te lenen (aansluitend aan de
gymles. De boeken blijven op school)
woe. 27-10
Sylvia Plat van het gebiedsteam aanwezig op school, voor alle opvoedingsvragen.
Van 8.30 – 11.00 uur in de directie ruimte. Voor het maken van een afspraak of voor
telefonisch overleg is Sylvia bereikbaar op tel.nr. 06 82202120.
vrij. 29-10
Eerste les IMV door docenten van Ateliers Majeur:
groep 4 A en 4B – keyboard
groep 7 - gitaar
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