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MR verkiezing
Vandaag zijn de stembiljetten voor de verkiezing van een MR lid meegegeven in een envelop aan alle oudste
kinderen uit een gezin die op school Loevestein zitten.
De stembiljetten kunnen tot en met maandag 15 november ingeleverd worden op school. Er staat een stembus
(brievenbus) in de hal waar de envelop (anoniem) in gedeponeerd kan worden. De kinderen mogen de envelop ook
aan de leerkracht geven, dan zorgen wij ervoor dat de envelop bij de MR komt.

EU fruit
Vanaf volgende week woensdag, 17 november, krijgen de leerlingen van groep 1A t/m groep 6 fruit op school. In
principe hoeven de leerlingen geen fruit meer mee op woensdag, donderdag en 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…
We rekenen op de hulp van ouders die zich via Social Schools of Andries of de planning op het keukenkastje
hebben opgegeven. Mondkapjes en (wegwerp) handschoenen zijn aanwezig.

Corona
Corona is helaas nog niet weg en ook op school gaan de besmettingen door. Vrijdag horen we op de
persconferentie over nieuwe maatregelen. We wachten dit in spanning af. Hoewel we niet verwachten dat de
basisscholen (nogmaals) dicht zullen gaan. Zodra we weten of dit gevolgen zal hebben voor school, laten we dit via
Social Schools weten.
Indien een kind afgemeld wordt omdat er corona-gerelateerde klachten zijn en het kind getest wordt, stellen wij
het zeer op prijs dat wij hiervan op de hoogte worden gesteld. Afmelden bij corona-gerelateerde klachten bij
voorkeur telefonisch. Overige ziekmeldingen kunnen via Social Schools.
Mocht er in het weekend contact nodig zijn, omdat er sprake is van een positieve uitslag dan graag mailen naar
directie.loevestein@comprix.nl Jeltsje Lieuwes neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om onder andere
afspraken te maken over de communicatie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en
eventueel de spullen zoals sportkleding, scheenbeschermers en schoenen. Meld je bij
intermediair Geerte Kwant, geerte@sportfryslan.nl of 06 - 57 04 01 51 en doe samen een
aanvraag. Binnen 3 weken weet je of de aanvraag is goedgekeurd en kan je jouw kind
aanmelden bij de sportvereniging. Samen zorgen we er voor dat elk kind kan sporten!

Verjaardagsbox - Stichting Jarige Job
Zie volgende link: https://www.stichtingjarigejob.nl/wat-wij-doen/verjaardagsbox/
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Data november
ma. 15-11
Yvonne Welling afwezig ivm studie. 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
do.mi. 18-11
Groep 4 naar Sinteklaze-tentoanstelling in Museum Opsterland te Gorredijk, meer info volgt.
ma. 22-11
Onderzoek negenjarigen door verpleegkundige GGD, uitnodiging wordt door de GGD aan betreffende
ouders, verzorgers gestuurd.
ma. 22-11
Groep 4 heeft geen gym in de Skâns ivm Pietenspelen
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.mi. 23-11
Groep 3 naar Sinteklaze-tentoanstelling in Museum Opsterland te Gorredijk, 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.
do.mi. 25-11
Groep 2 naar Sinteklaze-tentoanstelling in Museum Opsterland te Gorredijk, meer info volgt.
do. 25-11 en ma. 29 11 Onderzoek negenjarigen door verpleegkundige GGD, uitnodiging wordt door de GGD aan
betreffende ouders, verzorgers gestuurd.
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