Nieuwsbrief 23, week 7 (14-02-2022)

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

Beste ouders, verzorgers,
Deze week veel afwezige leerkrachten en leerlingen door corona of ziekte.
We wensen iedereen beterschap toe en hopen jullie allemaal spoedig weer te zien op school.
Dinsdag is er wederom een persconferentie. We hopen op veel versoepelingen. Indien er aanpassingen zijn
voor het onderwijs, laten we u dit zo spoedig mogelijk weten.

Afscheid Susanne Hofman
Woensdag 16-02 is Susanne haar laatste LIO stagedag in groep 1B. LIO staat voor leraar in opleiding en is de
laatste stageperiode van de PABO. Susanne is dan ook bijna klaar met haar opleiding.
We willen haar bedanken voor haar inzet en goede ideeën. Zo heeft ze onder andere een onderzoek voor
haar opleiding gedaan naar het effectiever maken van themahoeken in de onderbouw. Input waar we zeker
ons voordeel mee gaan doen! Susanne bedankt en veel succes met het afronden van je opleiding.
Na de voorjaarsvakantie staat Jannie Timmenga op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 1B en Sytske
Knevelman-Soet op donderdag en vrijdagmorgen.

Data februari
ma. 14 t/m do. 17 februari
Contactgesprekken ouders, verzorgers groep 3
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
Eefke Eising afwezig, Rienk Vlietstra staat voor groep 2.
do. 17-02
Rapporten gaan mee naar huis en mogen tot juni 2022 thuis blijven.
ma. 21-02 t/m zo. 27-02
Voorjaarsvakantie

Data maart
di. 1-03
woe. 2-3
woe. 2-03

woe. 9-03
do. 15-03
vrij. 18-03
vrij. 18-03
woe. 23-03
ma. 28-03

Boek lenen in de bieb, gr. 5 t/m 8
Directie overleg Comprix, Jeltsje afwezig
Spreekuur Sylvia Plat van het gebiedsteam op school.
Voor al uw vragen over opvoeden van kinderen kunt u terecht bij Sylvia.
Zij zit van 9.00-11.00 uur in de directieruimte. Voor het maken van een afspraak of voor
telefonisch overleg is Sylvia bereikbaar op tel.nr. 06 82202120.
Studiedag team school Loevestein, leerlingen zijn vrij!
Onderzoek digitale geletterdheid door onderwijsinspectie. Afname vragenlijst
in groep 8. Meer info volgt.
Theatervoorstelling Sûkerswiet op school Loevestein, groep 1 en 2.
Laatste instrumentenles groep 5 en 6.
Open dag??
Theoretisch verkeersexamen groep 7
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