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Vertrek Eefke Eising
Eefke Eising, leerkracht groep 2, gaat vanaf maandag 4 april werken aan de Oosterbrinkschool te Boijl.
Hier is een complex leerkrachtprobleem voor groep 7 en 8. Eefke is gevraagd of zij deze leerlingen les wil
geven en Eefke is hiertoe bereid. Wij vinden het jammer dat Eefke onze school gaat verlaten, maar gunnen
haar deze nieuwe uitdaging en de kinderen van Boijl een goede leerkracht. Voorwaarde was natuurlijk wel dat
er een goede vervanger voor Eefke beschikbaar was. Deze is gevonden in Tamara Slot. Tamara heeft haar LIO
stage vorig jaar op school Loevestein naar volle tevredenheid afgerond in groep 1B, nu groep 2. Zij is dus
bekend bij de meeste kinderen van groep 2. Tamara zal een aantal dagen meelopen met Eefke voor een
warme overdracht. Donderdag 31 maart is de laatste schooldag van Eefke op school Loevestein. Zij zal de dag
feestelijk afsluiten met de leerlingen van groep 2. Om half drie is er gelegenheid voor ouders en verzorgers om
afscheid te nemen van Eefke.

Sûkerswiet
Morgen, 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.

Zelftesten
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
We stoppen per direct met het meegeven van zelftesten aan de leerlingen van groep 6,7 en 8. Ouders,
verzorgers die een zelftest nodig hebben voor hun kind(eren) kunnen dit op school vragen. Dit geldt voor alle
kinderen van school Loevestein .

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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Kinderen uit Oekraïne
Er zijn veel mensen uit de Oekraïne op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Zij worden warm opgevangen in
Nederland en ook in Gorredijk. Onder hen veel moeders met kinderen. Zodra de kinderen eraan toe zijn, zijn
ze welkom op onze scholen. Deze week hebben de directeuren van de Librije, de Treffer, school Loevestein en
de coördinator van de Stipe (Passend Onderwijs) overleg gehad hoe we kinderen uit Oekraïne kunnen
opvangen op onze scholen. We zoeken hierin de samenwerking. Indien er kinderen uit de Oekraïne bij
particuliere mensen worden opgevangen, dan kunnen deze kinderen aangemeld worden bij één van de
scholen in Gorredijk (de Librije, de Treffer, school Loevestein of de BHS).

Muzieklessen groep 4 en 7 (IMV)
Vanaf vrijdag 25 maart krijgen de leerlingen van groep 4 les op de keyboard en de leerlingen van groep 7
krijgen gitaarles. De lessen worden gegeven door een vakdocent. De instrumenten mogen mee naar huis om
ook thuis te kunnen oefenen. Elke vrijdag moeten ze mee terug naar school.

Oproep materiaal voor de Ateliers
De ateliers draaien weer, dit houdt in dat we ook weer verwerkingsmaterialen nodig hebben. Zo hebben we
voor het atelier ‘blikjes’ schone conservenblikken nodig en kunnen we voor het atelier ‘dieren maken van
eierdopjes’ nog veel eierdozen gebruiken. De materialen kunnen worden ingeleverd bij de eigen leerkracht.
Verder kunnen we altijd wol gebruiken in vrolijke felle kleuren, ook dit kan worden ingeleverd bij de eigen
leerkracht.

Data maart
vrij. 18-03
vrij. 18-03
woe. 23-03
vrij. 25-03

ma. 28-03

Theatervoorstelling Sûkerswiet op school Loevestein, groep 1 en 2.
Laatste instrumentenles groep 5 en 6.
Open dag
IMV lessen:
groep 4 A en 4B – keyboard
groep 7 - gitaar
Theoretisch verkeersexamen groep 7

Data april
di. 5-04
ma. 11-04
woe. 13-04

Schrijver Peter Koolwijk komt een workshop geven in groep 5 en groep 6
MR vergadering op school, om 19.30 uur
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.
woe. 13-04
Mevrouw Postma komt haar verhaal over de WOII vertellen aan groep 7 en 8
do. 14-04
Herdenking WOII, leerlingen groep 7 en 8 leggen een krans bij het monument van
Jan Eising in het museum. Meer info volgt.
vrij. 15-04 t/m ma. 18-04
Paasvakantie
vrij. 22-04
Koningsspelen, meer info volgt
ma. 25-04 t/m vrij. 6-05
Meivakantie
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