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Kinderboekenweek ‘Worden wat ik wil’
Op School Loevestein vinden we lezen heel belangrijk. Plezier in lezen is daarbij van groot belang. Vandaar
dat we veel aandacht besteden aan leesbeleving, door middel van leesprojecten en een (maandelijkse)
boekenkring. Hierbij vertellen de kinderen elkaar over leuke boeken en proberen we het lezen van boeken te
stimuleren.
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat je wil’. 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!
We openen de Kinderboekenweek woensdagmorgen 6 oktober met een beroepenbingo. Vanaf kwart over 8
kunnen de kinderen van groep 4 t/m 7 buiten op het plein verschillende beroepen opsporen die groep 8
uitbeeldt. Groep 1 t/m 3 gaan eerst naar hun eigen klas en zullen dit vanaf 8.40 uur gaan doen.
In iedere klas zullen we uitgebreid aandacht besteden aan de Kinderboekenweek aan de hand van lessen
over de themaboeken die we hebben kunnen aanschaffen. Dit varieert van een prentenboek of een
informatieboek tot gedichtenbundel. En zoals ieder jaar heeft Kinderen voor Kinderen weer een lied gemaakt
passend bij het thema.
In onderstaande links kunt u activiteiten en tips vinden speciaal voor u als ouder.
Weet u trouwens wel wat u worden wil? We wensen u veel (lees)plezier.
Digitale tips Top 5 - Tips voor ouders – Kinderboekenweek 2021 – Theek 5
Kinderboekenweek 2021 (dbieb.nl)

Op donderdag 7 oktober gaan de leerlingen van groep 4A en 4B naar
de bibliotheek in Gorredijk. Hier wordt een programma verzorgd door
de bieb wat in het teken staat van ‘Worden wat ik wil’.
Op dinsdag 12 oktober komt schrijfster Tialda Hoogeveen een
workshop geven over haar boek Oerstoer in de groepen 7 en 8.
We wensen onze leerlingen veel (lees)plezier toe tijdens de
Kinderboekenweken!
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Gymnastiek/Groene Spelen
De leerlingen van groep 4 hebben maandag 4-10 geen gymnastiek. De Skâns is bezet ivm de Groene Spelen.
Op dinsdag 5-10 gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar de Groene Spelen in de Skâns. (Dinsdag
gymspullen meegeven) De Groene Spelen wordt georganiseerd door Beweegteam Opsterland. De kinderen
doen allerlei leuke spellen, waarbij het plezier voorop staat en het niet om de winst gaat. Meer info over de
Groene Spelen publiceren de leerkrachten van groep 3 en 4 op Social Schools.
Op dinsdag 12-10 gaan de leerlingen van groep 5 en 6 naar de Groene Spelen in de Skâns. Meer info over de
Groene Spelen publiceren de leerkrachten van groep 5 en 6 op Social Schools.
In de weken dat de Skâns niet beschikbaar is, kunnen we op dinsdag naar sporthal Kortezwaag om te
gymmen. Zie ook bij ‘Data oktober’

Musical Master Gysbert III – 2021
Donderdag 7 oktober gaan de groepen 5 t/m 8 naar de Fryske musical Master Gysbert III.
Artistiek leider en schrijver Tjerk Kooistra presenteert een gloednieuwe musical Master Gysbert III.
Na het succes in 2016 en 2018 staat er nu een derde musical op de planken. Acteurs zijn: Wybo Smids, Anke
Boersma, Annemiek Schuurman en Thijs Meester. De derde versie van Musical Master Gysbert is nog
komischer en spannender dan de vorige musicals. De kinderen uit de klas van Master Gysbert weten niet wat
hun overkomt als meester van de ene op de andere dag Egyptisch spreekt. En dat niet alleen: Heel Friesland
is veranderd in een soort van Egypte. De kinderen willen graag uitzoeken hoe dat kan. Het spannende
onderzoek leidt hun langs Cleopatra, Julius Caesar en Rembrandt… Master Gysbert III is een muzikale
theatervoorstelling voor kinderen, maar is net zo leuk voor volwassenen! De voorstelling zit stikvol
meertaligheid, taalgrappen, actualiteiten, absurditeiten, maar kent ook prachtige songs. Kortom: Master
Gysbert III is een voorstelling voor iedereen die vijf kwartier mee wil reizen naar een andere wereld.
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben donderdag 7-10 geen gymnastiek. De groepen 7 en 8 wel.

EU fruit
School Loevestein is wederom ingeloot voor het EU fruit. We hebben het verzoek wat uitgebreid naar drie
dagen fruit voor de leerlingen van groep 1 t/m 6. Dit verzoek is gehonoreerd.
Het schoolfruit start in de week van 15 november 2021. We hebben tijdens de EU-fruit periode ouderhulp
nodig voor het klaarmaken van het fruit voor de kinderen. Meer info volgt.

Data oktober
ma 4-10
di. 5-10
woe. 6-10
do. 7-10
do. 7-10
ma. 11-10
di. 12-10
di. 12-10
do. 14-10
vrij. 15-10

Geen gymnastiek in de Skâns (groep 4)
Groep 3 en 4 gaan naar de Skâns voor de Groene Spelen, meer info volgt via Social Schools.
Groep 5 t/m 8 geen gym in de Skâns (ivm Groene Spelen), maar in sporthal Kortezwaag.
Start Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’.
Fryske Musikal Gysbert III yn de Skâns, gr. 5,6,7,8.
Groep 7 en 8 gymnastiek, groep 5 en 6 geen gymnastiek
Groepsbezoek aan de bibliotheek groep 4A en groep 4B, meer info volgt via Social Schools.
Gymnastiek groep 4 in de Skâns
Groep 5 en 6 gaan naar de Skâns voor de Groene Spelen, meer info volgt via Social Schools.
Groep 7 en 8 geen gym in de Skâns (ivm Groene Spelen), maar in sporthal Kortezwaag
8.45 uur workshop door schrijfster Tialda Hoogeveen in groep 8.
10.00 uur workshop door schrijfster Tialda Hoogeveen in groep 7.
Groep 5 t/m 8 geen gym in de Skâns (ivm Groene Spelen)
Laatste les slagwerk groep 5 en koper groep 6 (instrumenten inleveren)
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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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