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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.

Sûkerswiet
Op vrijdag 18 maart komen drie acteurs van Tryater naar school Loevestein. Zij gaan de voorstelling Sûkerswiet
spelen voor de leerlingen van groep 1 en 2.
Info over de voorstelling:
Sûkerswiet is een kleurrijke smaaksoap voor kleuters, over het ervaren van ultieme geluksgevoelens. Als je
snoept, is het alsof er een feestje aan de gang is boven op je tong. Alsof er vrolijke lampjes in je hoofd gaan
branden. Je wordt er hi ha happy van en wie wil dat nou niet!? In een kast op school zijn meer dan 1.000
snoepjes gevonden! Niemand mag ervan eten, want ‘snoep is troep’. Jos en Wendy van de Dienst ter
Bestrijding van Suiker krijgen de opdracht om alle kindergebitten te controleren en het gevaarlijke spul uit de
school te verwijderen. Met hun speciale snoepstofzuigers en suiker afwerende pakken gaan ze aan de slag.
Maar Wendy is eigenlijk een enorme snoepkont. Het water loopt haar in de mond van al dat lekkers.
Wat kan er nou slecht zijn aan één tumtummetje? Een piepklein minimarsje? Een likje van een lolly?
Lukt het Jos en Wendy om de mierzoete verleiding te weerstaan?
De Frysktalige foarstelling Sûkerswiet (4+) is in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.
Lekker guod stiet sintraal yn dit edukative teateraventoer. Wêrom kinst net inkeld mar snobbersguod ite en
gelokkich wêze? Of moatst earst wat oars priuwe of ûnderfine om dêrnei it swiete wer ekstra te wurdearjen.
De tandenpoetsdans: zie website van Tryater. Het filmpje kun je gebruiken bij de tandenpoetsdans.

Scoor een boek
Info van de bieb:
Scoor een Boek! Is een jaarlijks terugkerend leesproject voor kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar
verbindt. Scoor een boek! kent een Schooleditie voor kinderen van groep 5/6 én een Thuiseditie voor het hele
gezin. Profvoetballers stimuleren kinderen boeken te scoren.
Scoren kun je overal. Met die gedachte voeren bibliotheken een uniek leesproject voor leerlingen van
groep 5 en 6 uit: Scoor een Boek! De kracht van voetbal wordt ingezet voor het stimuleren van leesmotivatie en
leesplezier bij leerlingen en gezinnen. Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten
als rolmodellen.
De leerlingen van groep 5 en 6 van school Loevestein doen mee aan Scoor een boek! Tytsje de Vries, onze
leesconsulente heeft vorige week het leesbevorderingsproject geïntroduceerd. We wensen onze leerlingen
heel veel leesplezier 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!
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Mobieltjes gezocht
Marrit uit groep 6 en Fenne uit groep 3 zijn ambassadeur van Stichting de Opkikker en zamelen daarvoor oude
mobieltjes in. Ook defecte of beschadigde mobieltjes zijn van harte welkom!
Voor wie de stichting niet kent:
Stichting de Opkikker organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Deze gezinnen
krijgen een dag vol ontspanning en plezier, zodat zij het ziek zijn, de ziekenhuisbezoeken en nare
behandelingen even kunnen vergeten.
Een heel goed doel dus!
Heb jij oude mobieltjes liggen? In de hal op school staat een doos waar je ze mag inleveren!

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
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