Nieuwsbrief 20, week 4 (24-01-2022)

Adres School Loevestein:
Berend Wapstrastrjitte 1
8401 NN Gorredijk
Mail: loevestein@comprix.nl
Telefoon: 0513-461557 Website: www.schoolloevestein.nl

Inhoud nieuwsbrief
Corona perikelen
Verruiming maatregelen
Muziekles groep 5 en 6
Voorstelling ‘Kodo’gaat (nu) niet door

Rapporten graag meegeven
Techniek Tastbaar
Data januari
Data februari

Corona-perikelen
Ondanks de berichten op het nieuws over klassen die thuis zitten door drie of meer besmettingen hoopten
wij dat het onze deur voorbij zou gaan. Helaas mocht dit niet zo zijn. In groep 4A kwam er vandaag een derde
besmetting bij en groep 4A moet in quarantaine. De ouders, verzorgers van groep 4A zijn via Social School op
de hoogte gebracht van de quarantaine en het vervolg. Heel vervelend en we wensen de kinderen,
ouders/verzorgers sterkte toe.
We vragen aan alle ouders, verzorgers de kinderen goed in de gaten te houden op klachten. Ook hoofdpijn
en buikpijn zijn klachten die kunnen wijzen op een positieve (Omikron) besmetting. We vragen aan ouders,
verzorgers om ons op de hoogte te houden bij een positieve zelftest en/of PCR test. In het weekend kunt u
mailen naar directie.loevestein@comprix.nl Er wordt dan, indien gewenst, contact met u opgenomen.
Onderstaand een link met daarin de meest actuele informatie van de GGD:

Informatiebrief nauwe contacten | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Verruiming maatregelen
Comprix heeft besloten dat cultuuraanbieders en HVO/GVO docenten de lessen op de scholen kunnen
hervatten. De coronamaatregelen die gelden voor de teamleden gelden ook voor de externe aanbieders )
o.a. afnemen van een zelftest en het dragen van een mondkapje in de gangen).
We zijn blij dat de muzieklessen en de GVO lessen hervat worden.

Muziekles groep 5 en 6
Vanaf vrijdag 21 januari (morgen) krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 muziekles van een vakleerkracht
muziek van Ateliers Majeur. De leerlingen krijgen acht weken les op vrijdagmorgen. Groep 5 krijgt
slagwerkles en groep 6 leert spelen op een koperinstrument. We wensen de leerlingen veel plezier toe!

Voorstelling ‘Kodo’ groep 3 en 4
De voorstelling ‘Kodo’ voor de groepen 3 en 4, gepland in januari, gaat niet door. De voorstelling is
verschoven naar de maand mei.

Rapporten graag meegeven
Graag ontvangen wij de rapporten van de kinderen weer op school, dan kunnen we ze vullen.
Donderdag 17-02-2022 gaan de rapporten weer mee naar huis en mogen de rapporten thuisblijven
tot juni 2022.
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Techniek Tastbaar (doorgestuurd bericht)
Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van Wetenschap en Techniek in het
schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen waarbij ze in aanraking komen met de techniek, technische
bedrijven en de mogelijkheden in het technische werkveld, helpen hier natuurlijk bij. Bedrijven ondersteunen
deze inspanning van harte en werken graag mee aan het vergroten van het enthousiasme bij leerlingen voor
technische opleidingen.
De TechnetKringen en Sterk Techniek Onderwijs in Friesland organiseren dit voorjaar op verschillende
locaties het “doe-en-beleef-techniek festijn” Techniek Tastbaar.
Dit evenement is al 21 keer met groot succes georganiseerd in Noord-Nederland. Het doel is om de jeugd
kennis te laten maken met techniek in de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een
opleiding en carrière in de techniek.
Bij elk evenement organiseren ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende technische branches voor
kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen,
ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, programmeren en
nog veel meer.
Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de website van Techniek Tastbaar bezoeken of filmpjes op
youtube. Ook kunt u informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram.
Wij nodigen alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs van harte uit om zich te
verwonderen over techniek en om techniek te beleven. Ook de ouders/verzorgers willen we graag
ontvangen. Zij spelen immers een belangrijke rol in de keuzes en het loopbaanproces van hun kinderen.
Hierbij het overzicht van de geplande evenementen in de regio:
Vrijdag 4 maart 2022, van 12 tot 20 uur: Drachten, VHS Singelland Adres: Van Haersmasingel 37, Drachten
Vrijdag 11 maart 2022, van 12 tot 20 uur: Leeuwarden, Aeres VMBO Adres: Jansoniusstraat 2, Leeuwarden
Vrijdag 1 april 2022, van 12 tot 20 uur: Burgum, Engie Energiecentrale Adres: Koumarwei 2, Burgum
Vrijdag 8 april 2022, van 12 tot 20 uur: Oosterwolde, Stellingwerf College Adres: Quadoelenweg 29,
Oosterwolde
De toegang voor dit evenement gratis!

Data januari
Week 3 en 4 Afname Cito toetsen groep 3 t/m 8
do. 20-01
Start Nationale Voorleesweek
ma. 24-01 of di. 25-01 Voorstelling ‘Kodo’ in de Skâns voor groep 3 en 4. Dit gaat niet door.
woe. 26-01
Lyda Dijkstra (schrijfster) komt voorlezen in groep 1, 2 en 3 en bij de peuters.
do. 27-01
Start week van de poëzie, thema ‘natuur’. In alle groepen wordt aandacht besteed aan
gedichten.
vrij. 28-01
Intekenen contactgesprekken tot 23.55 uur.

Data februari
woe. 2-02
Administratie-dag leerkrachten. Leerlingen zijn vrij.
ma. 7 t/m do. 10 februari
Contactgesprekken
woe. 16-02
Laatste LIO schooldag Susanne Hofman voor groep 1B.
Na de voorjaarsvakantie staat Jannie Timmenga op maandag, dinsdag en woensdag voor
groep 1B en Sytske Knevelman-Soet op donderdag en vrijdagmorgen.
woe. 16-02
MR vergadering
do. 17-02
Rapporten gaan mee naar huis en mogen tot juni 2022 thuis blijven.
ma. 21-02 t/m zo. 27-02
Voorjaarsvakantie
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