Nieuwsbrief 30, week 15 (11-04-2022)
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Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 zijn allemaal geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Het praktisch
verkeersexamen komt nog. De helft van het verkeersdiploma is behaald. Gefeliciteerd!

Voetbalfinale
Woensdagmiddag 6 april was er een
schoolvoetbaltoernooi. Onze leerlingen van groep 8
hebben het goed gedaan en hebben zich geplaatst voor
de finale op woensdag 13 april. Heel veel succes!

Voorleeswedstrijd
Na interne rondes op school Loevestein, kwam Jelmer
Mengerink als beste voorlezer van school Loevestein uit de bus. Hij gaat onze school op dinsdag 12 april
vertegenwoordigen bij de voorronde in de bibliotheek te Gorredijk. We wensen Jelmer heel veel succes
en heel veel voorleesplezier!

Herdenking bevrijding Gorredijk 14-04-1945
Elk jaar herdenken we met de bovenbouwleerlingen de bevrijding van Gorredijk. De drie basisscholen van
Gorredijk hebben elk een oorlogsmonument geadopteerd. School Loevestein heeft de plaquette van Jan
Eisenga in museum Opsterland geadopteerd. Om 11.00 uur wordt er door de leerlingen en de
leerkrachten van groep 7 en 8 stilgestaan bij wat vrede voor ons betekent en dat dit met name in de tijd
van nu, niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De leerkracht houdt een bloemlezing, een aantal leerlingen
dragen een zelfgemaakt gedicht voor en er worden versierde memorie-stones en een krans gelegd bij het
monument. Ouders, verzorgers worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Paasactiviteit
Donderdag 14 april is er een paasactiviteit. Tussen de middag worden de leerlingen getrakteerd op
paasbrood of suikerbrood en ’s middags worden er paaseitjes gezocht.

Wijziging in bezetting MR
In de MR heeft een personeelswissel plaatsgevonden. Stefan de Lange, Eric Bosch en Irmi Poiesz hebben
het stokje overgenomen.
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Data april
di. 12-04
woe. 13-04

Jelmer Mengerink, onze voorleeskampioen, doet mee aan de bibliotheekronde.
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
woe. 13-04
Finale schoolvoetbal groep 8
woe. 13-04
MR vergadering op school, om 19.30 uur
do. 14-04
Herdenking WOII, leerlingen groep 7 en 8 leggen om 11.00 uur een krans bij het
monument van Jan Eisenga in het museum.
do. mi. 14-04 Paasactiviteit
vrij. 15-04 t/m ma. 18-04
Paasvakantie
woe. 20/do.21-04 Schoolarts/verpleegkundige van de GGD op school. Betreffende leerlingen hebben een
uitnodiging ontvangen. De verpleegkundige zit in de personeelskamer en de schoolarts in
de IB ruimte. Beide ruimtes zijn op de eerste verdieping. Ouders, verzorgers kunnen het
kind uit de klas halen en vervolgens naar boven gaan voor de afspraak met de GGD.
vrij. 22-04
Koningsspelen, meer info volgt
ma. 25-04 t/m vrij. 6-05
Meivakantie
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