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Inhoud nieuwsbrief
Kinderboekenweek
Kleding gevraagd

Data oktober

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober was de aftrap van de Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’.
De leerlingen van groep 8 waren verkleed in beroepskledij en presenteerden een beroep. De leerlingen van
groep 1 t/m 7 moesten zoveel mogelijk beroepen raden door goed te kijken en door vragen te stellen.
Voor de jongste kinderen was er een beroepen-bingo kaart en voor de oudere kinderen een invullijst.
Een grote opsteker voor onze leerlingen van groep 8. Ze deden het geweldig! Wat was het genieten dat dit zo
weer kon en wat was het prachtig om te zien hoe de kinderen van school Loevestein met elkaar omgaan.
In alle groepen wordt er tot aan de herfstvakantie aandacht besteed aan lezen en aan het thema van de
Kinderboekenweek.
In elke eerste week van de maand starten we in alle groepen met een Boekenkring. De Boekenkring bestaat
uit allerlei leuke werkvormen waarbij kinderen hun medeleerlingen vertellen over een boek wat zij leuk
vinden. Het doel is dat kinderen elkaar enthousiasmeren voor het lezen van boeken.
Ook worden er dit schooljaar nieuwe leesboeken, waaronder informatieboeken, aangeschaft voor alle
groepen. Zo is er voor iedereen bij ons op school wat te lezen. We bekostigen dit uit de NPO gelden,
onderwijsgeld wat dit schooljaar beschikbaar is gesteld aan de Nederlandse scholen.

Kleding gevraagd
Zo nu en dan gebeuren er ‘kleine’ ongelukjes en is er verschoning van kleren nodig. Op school kunnen we een
aanvulling op de verschoon-kleren goed gebruiken, met name broeken (voor leerlingen uit groep 1, 2 en 3 en
een aantal grotere maten is ook altijd handig). Indien u kleding heeft die niet meer gebruikt wordt of die
inmiddels te klein zijn, dan zouden we deze heel graag ontvangen. Alvast bedankt!

Data oktober
ma. 11-10
ma. 11-10
di. 12-10

Groep 4 krijgt een clinic muurkaatsen tijdens de gymles in de Skâns.
Groep 3 gaat op bezoek bij de bibliotheek
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
di. 12-10
8.45 uur workshop door schrijfster Tialda Hoogeveen in groep 8.
10.00 uur workshop door schrijfster Tialda Hoogeveen in groep 7.
di. 12-10
MR vergadering, 19.30 uur (online)
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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