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EU fruit
Vanaf woensdag 17-11-2021 tot en met vrijdag 22-04-2021 doen de groepen 1 t/m 6 mee aan het project
EU-schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen vanuit dit project in de
ochtendpauze fruit. Met EU-Schoolfruit leren kinderen om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk en lekker!
In principe hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 6 vanaf woensdag 17-11 geen fruit voor de ochtendpauze
mee naar school op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Meestal is het fruit zeer toegankelijk, indien dit
een keertje niet zo, dan laten we dit de ouders weten via Social Schools van betreffende groepen. Verder
laten we ons lekker verrassen…
Wilt u (toch) elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Voor het klaarmaken van het fruit hebben we hulp van ouders, verzorgers en/of pakes, beppes nodig. Wie
kan er op woensdag, donderdag en/of vrijdag helpen? Het klaarmaken van het fruit start om 8.30 uur en zijn
meestal tussen 8.45 uur en 9.00 uur klaar. Opgeven kan via Social School of intekenen op de lijst op de kast in
de gele keuken beneden. Het is mogelijk om een vaste dag aan te geven of per datum. Er zijn drie tot vier
mensen per keer nodig. Conciërge Andries is onze fruit-coördinator.

Contactgesprekken groep 1B en 2
Door corona was de informatieavond dit schooljaar wederom online en was er tot nu toe weinig contact
mogelijk tussen de ouders, verzorgers en de leerkrachten. Vandaar dat de ouders, verzorgers van groep 1B
en 2 worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 16-11,
en woensdag 17-11. Intekenen gaat via Social School van betreffende groepen. Intekenen kan tot vrijdag 511, 23.55 uur.

Contactgesprekken groep 3
Maandag 15-11, dinsdag 16-11, woensdag 17-11 en donderdag 18-11 zijn er contactgesprekken voor de
ouders van groep 3. De gesprekken zijn op school. Intekenen gaat via Social School van betreffende groepen.
Intekenen kan tot vrijdag 5-11, 23.55 uur. We verwachten alle ouders, verzorgers van groep 3.

Facultatieve contactgesprekken groep 4 t/m 8
In november (week 46) bieden we een extra gelegenheid voor ouders en verzorgers van groep 4 t/m 8 om
met de leerkracht in gesprek te gaan over de voortgang van uw kind(eren). Dit contactgesprek is op school
en kan op verzoek van ouders en/of leerkracht plaatsvinden. In februari worden alle ouders uitgenodigd voor
een voortgangsgesprek.
Opgave: Ouders, verzorgers die graag een gesprek met de leerkracht willen, kunnen dit naar betreffende
leerkracht mailen en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt. Opgave graag voor 6-11-2021.
We verwachten dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 meegaan naar het gesprek.
Het mailadres van de leerkrachten is als volgt opgebouwd: voornaam.achternaam@comprix.nl
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Van de OV (ouderbijdrage)
Halverwege november 2021 wordt de vrijwillige ouderbijdrage van uw rekening afgeschreven, indien u
hiervoor een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.
Ouders, verzorgers die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief van de
penningmeester van de OV met het vriendelijke verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

Zichtbaarheidsles Veilig Verkeer Nederland (VVN)
We gaan de ‘donkere tijd’ tegemoet en daarom is het belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
Op donderdag 4 november komen medewerkers van VVN een presentatie geven aan de leerlingen van groep
3 t/m 8 over het belang van ‘goed zichtbaar zijn’ in het verkeer.
Ook worden donderdag 4 november de fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 gecheckt door de
medewerkers van VVN. Eventuele aandachtpunten worden meegegeven aan de leerlingen. Het is aan de
ouders, verzorgers om hier wat mee te doen. We vragen wel aan ouders om kinderen op een deugdelijke
fiets met verlichting naar school te laten komen, zodat we op dinsdag en donderdag veilig naar de sporthal
kunnen fietsen.

AAN in het donker
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra belangrijk dat je goed
zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta
jij aan?
1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is het tijd je
fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op school met het project Veilig
op de Fiets of thuis met de online VVN Fietscheck.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op. Bij mist ben je beter
zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen.

Parkeerbeleid
Om ervoor te zorgen dat het ook op het parkeerterrein veilig en voorspelbaar is voor kinderen vragen we
ouders, verzorgers zich te houden aan de parkeerregels van school Loevestein. Indien mogelijk graag zoveel
mogelijk te voet of op de fiets naar school komen. Automobilisten vragen we om te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken (en niet in de berm). Mocht het parkeerterrein vol zijn dan de auto parkeren langs
de weg op de Jikke Reinbergenstrjitte of it Goarrefean.
‘Tút en der út’ (=parkeerplaats naast school Loevestein op Goarrefean):
-ouders kunnen hier parkeren met de auto en de kinderen aan de stoepzijde eruit laten. Kinderen kunnen
over de stoep zelfstandig naar school lopen.
Parkeerplaats voor school:
-ouders van jonge kinderen (gele vleugel, groep 1/2/3) die met de auto komen kunnen hier parkeren en de
kinderen naar school brengen. Deze parkeerplek is bedoeld voor kort parkeren. (Parkeerplaats naast de
school is lang parkeren en bedoeld voor het personeel van de school en de Kinderopvang). In de pauzes is de
parkeerplaats voor school tevens een speelplek voor de kinderen van groep 7 en 8.
Op de fiets:
-fietsen stallen tussen de daarvoor bestemde beugels, achter de blauwe lijn. Graag netjes op de standaard,
zodat er zoveel mogelijk fietsen kunnen staan.
Geen fietsen op het schoolplein

2

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.

Luca Spin ambassadeur Sport op Basisscholen namens Sport Fryslan .
Sport op basisscholen is het 'merk' waar zorgverzekering De Friesland en Sport Fryslân 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. 29-10

vrij. 29-10

Eerste les IMV door docenten van Ateliers Majeur (8x op vrijdag):
groep 4 A en 4B – keyboard
groep 7 – gitaar
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
Start Nederland leest junior voor groep 7 en 8
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 4 t/m 8
ma 15-11, di, 16-11, woe 17-11. do. 18-11 contactgesprekken voor alle ouders, verzorgers van groep 1B, 2 en 3
di. 16-11
Gastles Mediawijsheid groep 8 door Marije van Woerden (GGD)
do. 18-11
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
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
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woe. 24-11

woe. 24-11
do. 25-11

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.
Leesgesprekken met leerlingen door Tytsje, leesconsulente bieb
Surprises groep 5 t/m 8 mogen mee naar school, voor tentoonstelling op de tribunetrap
Meer info volgt.
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