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Aanpassingen na de herfstvakantie
Brengen van de leerlingen van groep 1, 2 en 3
Na de herfstvakantie mogen ook de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 1B en groep 2 hun
kinderen ’s morgens (weer) door de hoofdentree naar de eigen klas brengen.
We kunnen ons voorstellen dat ouders, verzorgers van groep 3 het fijn vinden om ook even binnen te kijken.
Jullie zijn van harte welkom! Zodra de leerlingen van groep 3 zelfstandig kunnen, dan graag zelf naar het
lokaal laten gaan.
Graag één brenger per leerling. De jas en tas kan aan de kapstok en vervolgens kunt u uw kind in de klas
brengen. Het afscheid graag zo kort mogelijk houden, ‘in tút en der wer út’.
We vragen aan de ouders, verzorgers om door de zij-ingang de school weer te verlaten.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig door de hoofdentree naar binnen en naar het lokaal.
De inloop is ’s morgens van 8.15 – 8.30 uur. De eerste bel gaat om 8.25 uur en de tweede bel (start van de
les) om 8.30 uur.
Traktatiebeleid
Na de herfstvakantie hoeven de traktaties niet meer voorverpakt te zijn. De traktatie wordt (weer) in de klas
opgegeten (gezamenlijk feestmomentje met de jarige).

MR verkiezing
Het schooljaar is alweer enkele weken aan de gang en dat betekent dat de MR van school Loevestein ook
haar taken weer heeft opgepakt. Binnen de MR is een vacature. Ouders, verzorgers die belangstelling hebben
om zitting te nemen in de MR van school Loevestein kunnen zich aanmelden. Zie voor meer informatie de
bijlage: Nieuws vanuit de MR.

Hoofdluis
Voorheen werden alle leerlingen na elke vakantie gecontroleerd door een aantal vrijwillige ouders. Door
corona was dit lange tijd niet mogelijk. Het voorstel is om deze ‘service’ niet meer binnen school op te
pakken en daarbij het verzoek aan alle ouders, verzorgers hun kinderen regelmatig te controleren op
hoofdluis. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, dan graag het kind behandelen voor het weer naar
school gaat en dit melden op school. Wij kunnen dan andere ouders er op attenderen even extra te
controleren. Zo kunnen we samen een uitbraak van hoofdluis voorkomen.
Hoofdluis is niet schadelijk, maar wel heel vervelend.

Gymkleding
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in sporthal de Skâns. Graag op de dagen dat ze gymmen
gymkleding bestaande uit een shirt, broekje (of gympakje) en gymschoenen meegeven. Dringend verzoek om
de kinderen ook gymschoenen mee te geven, voor hygiëne en veiligheid.
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Even voorstellen
School Loevestein is een opleidingsschool. Studenten van de PABO (opleiding leerkracht basisonderwijs) en
studenten van het Friesland College (opleiding onderwijsassistent). In alle groepen zijn studenten. Hieronder
stellen Ilse, Jan, Yneke en Jeffrey zich aan u voor. We wensen onze studenten veel succes en een hele fijne
tijd op school Loevestein.
Mijn naam is Ilse van der Duim en ik woon in Nij Beets. Ik ben 18 jaar en ik zit in mijn
eerste jaar van de Pabo in Leeuwarden. Hiervoor heb ik Manager ondernemer Horeca
gestudeerd in Drachten, maar ik heb toch gekozen om de switch te maken naar het
onderwijs. Ik loop op dit moment elke dinsdag stage bij groep 1A en ik vind dat super
leuk! Naast school werk ik bij Plus Berkenbosch in Beetsterzwaag. Hier maak ik online
bestellingen, zit ik achter de kassa en in het weekend werk ik op de broodafdeling. Ik
voetbal al sinds ik dat mij kan herinneren. Ik voetbal nu bij VV de Sweach vrouwen 1 en
daarvoor heb ik bij Blue Boys en Drachtster boys gespeeld.

Mijn naam is Jan Brouwer. Ik kom uit Terwispel en ben 18 jaar oud. Op dit
moment zit ik in het tweede jaar op de PABO op de NHL-Stenden Hogeschool in
Leeuwarden. Nadat ik vorig jaar op de Flecht in Lippenhuizen aan de slag mocht,
zal ik dit jaar op school Loevestein stagelopen. Op dit moment ben ik te vinden
bij de groep 6 van juf Janet en juf Yvonne, later dit schooljaar zal ik switchen van
groep. Na een goede eerste indruk heb ik veel zin in de rest van dit schooljaar!
Mijn naam is Yneke Bakker, ik ben 20 jaar en woon in drachten. Samen met
Jeffrey en Ilse zit ik in het eerste jaar van de pabo op het NHL Stenden in
Leeuwarden. Ik loop stage in groep 2 wat ik enorm gezellig vind! Zelf wil ik
graag juf worden omdat ik het leuk vind met kinderen te werken en ze nieuwe
dingen te leren. Ook vind ik de ontwikkeling van kinderen erg interessant, ik
wil hier dan ook graag aan bijdragen en hoop kinderen te kunnen inspireren.
Ik kijk uit naar de rest van mijn stage!

Mijn naam is Jeffrey Voolstra, ben 18 jaar en woon in het mooie Gorredijk. Mijn
hobby’s zijn zingen, wandelen en lezen. Ik volg de PABO opleiding op NHL
Stenden in Leeuwarden en zit in het eerste jaar. Ik ben de komende tijd
stagiair/meester in groep 8. Ik volg deze opleiding omdat ik later ook zelf voor een
eigen klas zou willen staan. Dit omdat het mij erg leuk lijkt om met kinderen te
werken en om ze nieuwe dingen te leren.
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Luca Spin ambassadeur Sport op Basisscholen namens Sport Fryslan .
Sport op basisscholen is het 'merk' waar zorgverzekering De Friesland en Sport Fryslan mee naar buiten
willen treden. Zij promoten het belang van vakleerkrachten gymnastiek op de scholen.
Luca Spin (onze vakleerkracht gymnastiek) zal één van de gezichten worden als ambassadeur voor Sport op
Basisscholen. Luca Spin wil gymnastiek op basisscholen graag promoten en wij zijn graag bereid hieraan mee
te werken. Vraag van Luca is of er donderdag 4 november opnamen gemaakt mogen worden tijden zijn
gymlessen aan onze groepen 5 t/m 8. De gemaakte content wordt gebruikt bij Sport Fryslan, De Friesland,
het Beweegteam en is eventueel ook beschikbaar voor de website van school Loevestein. Kanalen zijn de
websites maar ook sociale platformen als Instagram en Facebook.
Wat brengen ze in beeld?
Kinderen die plezier hebben in beweging en een vakleerkracht die met hetzelfde plezier met de leerlingen
bezig is. Daarnaast willen ze korte interviews afnemen met leerlingen om een beeld te schetsen wat de
meerwaarde is van een vakdocent gym op de basisschool.
Ouders, verzorgers van groep 5 t/m 8 die bezwaren hebben tegen het filmen van hun kinderen en/of het
afnemen van een vraaggesprek kunnen dit voor 1 november aangeven door een mail te sturen naar
directie.loevestein@comprix.nl

Data oktober
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, ’s middags in de Skâns.
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)
di. 26-10
Intekenen voor contactgesprekken ouders, verzorgers groep 3 (ma. 15-11 t/m do. 18-11)
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.
woe. 27-10
Workshops Cool Classic Concert door leden Frysk jeugd symfonieorkest, gr. 5 t/m 8
vrij. 29-10
Eerste les IMV door docenten van Ateliers Majeur (8x op vrijdag):
groep 4 A en 4B – keyboard
groep 7 – gitaar
vrij. 29-10
Start Atelier 2A (groep 4 t/m 8)

Data november
di. 2-11
Mentorentraining team, 15.00-17.00 uur
do. 4-11
Zichtbaar zijn in het verkeer, verkeersles door VVN, gr. 3 t/m 8
do. 4-11
Fietscontrole door VVN, groep 5 t/m 8, meer info volgt
vrij. 5-11
laatste dag voor intekenen contactgesprekken groep 3 ( tot 23.55 uur)
woe. 10-11
GMR vergadering → Jeean de Groot
do. 11-11
Sint Maarten
ma. 15-11
Yvonne Welling afwezig ivm studiereis. Stefan de Lange staat voor groep 4B
week 46
Facultatieve gesprekken groep 1,2 en 4 t/m 8, meer info volgt
ma 15-11, di, 16-11, woe 17-11. do. 18-11 contactgesprekken voor alle ouders, verzorgers van groep 3
di. 23-11
Pietenspelen groep 1 / 2 in de Skâns, meer info volgt
groep 5 en 6 gymmen in Kortezwaag
di. 23-11
Groep 7 en 8 gaan naar Het Rijksmuseum in Amsterdam, meer info volgt.
di. 23-11
Mentorentraining team, 15.00 – 17.00 uur
woe. 24-11
Directie overleg Comprix, Jeltsje afwezig
woe. 24-11
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.
woe. 24-11
Leesgesprekken met leerlingen door Tytsje, leesconsulente bieb
do. 25-11
Surprises groep 5 t/m 8 mogen mee naar school, voor tentoonstelling op de tribunetrap
Meer info volgt.
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