Nieuwsbrief 29, week 14 (04-04-2022)

Adres School Loevestein:
Berend Wapstrastrjitte 1
8401 NN Gorredijk
Mail: loevestein@comprix.nl

Inhoud nieuwsbrief
Afscheid juf Eefke
Kleding voor de mensen uit Oekraïne

Geef kinderen een kans
Data april

Afscheid juf Eefke
Vandaag, donderdag 31 maart heeft Eefke Eising afscheid genomen van haar leerlingen, ouders, verzorgers en
het team. Maandag 4 april start zij als leerkracht groep 7 / 8 aan de Oosterbrink te Boijl. We bedanken Eefke
voor haar inzet voor school Loevestein en wensen haar heel veel succes en werkplezier toe.
Maandag 4 april start Tamara Slot in groep 2 bij ons op school. Tamara kennen we nog van haar LIO stage.
Ook Tamara wensen we veel succes en werkplezier toe!

Kleding voor de mensen uit Oekraïne
Na de oproep in de nieuwsbrief van vorige week is er veel kleding gebracht. Hartverwarmend.
Inmiddels is er (voorlopig) genoeg. We bedanken alle gulle gevers!

Geef kinderen een kans
School Loevestein sponsort het project ‘Geef kinderen een kans’ in Nepal.
Elke groep sponsort één kind, een kind dat dezelfde leeftijd heeft als de kinderen van die groep.
Dit kind in Nepal wordt 8 jaar lang door school Loevestein gesponsord, van groep 1 tot en met groep 8. Daarna
wordt de sponsoring van het Nepalese kind overgenomen door de Stichting voor Nepal.
Door de sponsering kan een kind op 4 jarige leeftijd naar school. De sponsoring stopt pas als het kind een
diploma in Nepal heeft behaald. Kinderen die gesponsord worden komen uit gezinnen die financieel in
armoede leven. Het schoolgeld (inschrijfgeld + uniform+ boeken, pennen en potloden) bedraagt ongeveer €
25,00 per jaar voor één kind. Jelke Tigchelaar uit Gorredijk (oud-directeur van obs de Tsjerne) is de
belangrijkste man van de Stichting ‘Geef kinderen een kans’ in Nepal. Hij zorgt ervoor dat het geld op de goede
plek terecht komt. Ook heeft hij persoonlijk contact met ‘onze’ adoptiekinderen. Jelke Tigchelaar komt in de
week van 4 april een bezoek brengen aan alle groepen om te vertellen over ‘onze’ adoptiekinderen en het
leven in Nepal.
We hopen dat al onze leerlingen een kleine financiële bijdrage willen doen in de spaarpot die vanaf
maandag 4 april in elke klas staat. Met €25,00 per groep zorgen we er voor dat negen kinderen een jaar lang
naar school kunnen!
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Jelke Tigchelaar komt in alle groepen vertellen over ‘onze’ adoptiekinderen
uit Nepal.
ma. 4-04
Spaarpot voor ‘Geef kinderen een kans’ staat in alle groepen.
di. 5-04
Schrijver Peter Koolwijk komt een workshop geven in groep 5 en groep 6
wo.mi. 6-4
Schoolvoetbal groep 8 in Beetsterzwaag. Meer info op Social School groep 8.
ma. 11-04
MR vergadering op school, om 19.30 uur
di. 12-04
Jelmer Mengerink, onze voorleeskampioen, doet mee aan de bibliotheekronde.
Veel succes Jelmer!
woe. 13-04
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 om 11.00 uur een krans bij het
monument van Jan Eisinga in het museum. Meer info volgt.
Do. mi. 14-04 Paasactiviteit
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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