Nieuwsbrief 25, week 10 (7-03-2022)

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

Ateliers
Vrijdagmiddag 4 maart starten we weer met de Ateliers. De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een
keus gemaakt. Er zijn weer leuke Ateliers, zoals koken, schaken, breien, macramé, techniek, tekenen,
knutselen met verschillende materialen presenteren en nog veel meer. We vinden het superfijn dat we dit
‘parade paardje’ van onze school weer op kunnen pakken!

EU-fruit
Vanaf woensdag 9 maart vragen we ouders, verzorgers die kunnen meehelpen met het klaarmaken van het
fruit voor de groepen 1 t/m 6. We hebben hulp nodig op woensdag, donderdag en vrijdag. De intekenlijst
hangt in de keuken. Het klaarmaken is woensdagmorgen en/of donderdagmorgen en/of vrijdagmorgen van
8.30 tot ongeveer 8.50 uur. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken.

Open inloop
Op vrijdag 11 maart willen we graag alle ouders en verzorgers van 8.15 tot 8.45 uur de gelegenheid
geven om bij hun kind(eren) in de klas te kijken. De kinderen laten dan graag hun plekje in de klas zien en de
materialen/boeken waar zij mee werken.

Survival groep 5 t/m 8
Joey Bethlehem en Julian Punter, studenten aan het CIOS organiseren een survivaltocht voor de leerlingen van
groep 5 t/m 8 voor een aantal scholen, waaronder school Loevestein. Joey en Julian zijn bijna klaar met hun
studie en dit is één van de eindopdrachten. Het draaiboek en de organisatie ziet er goed uit.
De survivaltocht is donderdag 10 maart bij de sportvelden van Lippenhuizen.
Meer informatie over kleding e.d. komt op Social Schools bij betreffende groepen.
We wensen onze leerlingen heel veel plezier toe!

Open dag
Op woensdag 23 maart 2022 staan de deuren van de Comprix scholen (openbare basisscholen van
Opsterland en de Stellingwerven) wijd open, zo ook die van school Loevestein!
U bent vanaf 10.30 tot 12.00 uur van harte welkom! De koffie/thee staat klaar en u kunt een kijkje nemen in
alle klassen.
Heiten, memmen, pakes, beppes en andere belangstellenden zijn van harte welkom op school Loevestein!

Data maart
vrij. 4-03
vrij. 4-03
woe. 9-03
do. 10-03
do. 15-03
vrij. 18-03
vrij. 18-03
woe. 23-03
ma. 28-03

Start Ateliers groep 4 t/m 8
Oudergesprekken groep 3
Studiedag team school Loevestein, leerlingen zijn vrij!
Survival-tocht groep 5 t/m 8
Onderzoek digitale geletterdheid door onderwijsinspectie. Afname vragenlijst
in groep 8.
Theatervoorstelling Sûkerswiet op school Loevestein, groep 1 en 2.
Laatste instrumentenles groep 5 en 6.
Open dag
Theoretisch verkeersexamen groep 7
1

