Nieuwsbrief 32, week 19 (9-05-2022)

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

Inhoud nieuwsbrief
Koningsspelen
Schoolreisgeld
Gevonden voorwerpen

Avondvierdaagse Gorredijk
Data april
Data mei

Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. We starten ‘s morgens in alle groepen met een Konings-ontbijt.
Aansluitend kijken we naar de landelijke aftrap van de Koningsspelen. Hiermee is dan de landelijke dag
voor de Koningsspelen geopend. De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben ’s morgens een spellencircuit op
het plein georganiseerd door onze Pabo en onderwijsassistent studenten. De leerlingen van groep 8
helpen hierbij. Ouders die willen kijken bij de spelletjes van groep 1 t/m 3 zijn van harte welkom! Het
spellencircuit start om 9.45 uur en is om 11.30 uur afgelopen.
Voor de kinderen van groep 4, 5, 6, en 7 is er in de ochtend een creatief programma in de eigen klas.
's Middags zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 net zoals anders om 12.00 uur vrij. Groep 4 t/m 8 heeft in
de middag een spellencircuit. Dit begint om 13.00 uur en zal om 14.15 afgelopen zijn. Ook hier zijn ouders
en/of verzorgers die een kijkje willen nemen, van harte welkom!
Voor deze dag:
• Thuis ontbijten is niet nodig, er staat een heerlijk ontbijtje klaar op school! Alle kinderen graag
een bord en bestek in een tas meegeven!
• Alle kinderen mogen sportief ‘koninklijk’ verkleed op school komen,
• De kinderen van groep 1 t/m 3 en groep 8 hoeven geen drinken en fruit mee, ze krijgen dit tijdens
het spellencircuit.

Schoolreisgeld
De automatische incasso voor de bijdrage voor de schoolreizen is woensdag 20 april 2022 afgeschreven
bij de groepen 2 t/m 8. De automatische incasso wordt uiterlijk 28 april afgeschreven bij groep 1. Indien u
geen automatische incasso hebt afgegeven, vragen wij u de schoolreisbijdrage over te maken.
Mocht u het schoolreisgeld (en eventueel ook de ouderbijdrage) graag via een automatisch incasso willen
regelen, dan kunt hiervoor een formulier bij Jeltsje halen.
U kunt het bedrag (groep 1 t/m 6 €25,--, groep 7 en 8 €75,--) overmaken op rekeningnummer
NL61 RABO 0155 7763 98 tnv Oudervereniging school Loevestein.
Eventueel is het ook mogelijk om het geld contant in te leveren bij de directeur van de school.
Vermeld u dan alstublieft de naam en klas van uw kind op de envelop.
Onderstaand een overzicht, van de data, de bestemming en de kosten van de schoolreizen:
groep 1 en 2 dinsdag 24 mei met de bus naar Sanjessafari, Veenwouden
€25,00
groep 3 en 4 dinsdag 24 mei met de bus naar Sprookjeshof, Zuidlaren
€25,00
Groep 5 en 6 dinsdag 17 mei, met de bus naar Dinoland, Zwolle
€25,00
Groep 7
6 t/m 8 juli naar Kameleondorp, Terherne
€75,00
Groep 8
13 t/m 15 juni naar Schiermonnikoog
€75,00
Indien u problemen heeft met het betalen van het schoolreisgeld, kunt u contact opnemen met Jeltsje
Lieuwes, directeur van de school.
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Gevonden voorwerpen
Vrijdag 22 april worden de gevonden voorwerpen (met name kledingstukken) uitgestald op de
tribunetrap. Mist u iets, dan wellicht even kijken of dit op de trap ligt?

Avondvierdaagse
De kaartverkoop bij Primera start op 2 mei.
De commissie van de avondvierdaagse wil de leerlingen en ouders van school Loevestein graag in de
gelegenheid stellen om met een euro korting een startkaart te kopen.
De startkaart kost dan €5,50 ipv €6,50 bij Primera.
Op woensdag 11 mei is de commissie om 12.00 uur voor de voorverkoop aanwezig op school Loevestein
(op het plein en bij slecht weer in de grote hal). Mochten leerlingen een startkaart willen kopen dan graag
gepast betalen.

Data april
vrij. 22-04
Koningsspelen.
ma. 25-04 t/m vrij. 6-05
Meivakantie

Data mei
di. 10-05
di. 10-05
do. 12-05
ma. 16-05
di. 17-05
di. 17-05
woe. 18-05
woe. 18-05

Boek lenen bij de bieb, groep 5 t/m 8
Mentorentraining team van 15.00-17.00 uur
Afname Route8 eindtoets groep 8
MB/BB overleg van 15.00- 16.45 uur
Schoolreis groep 5 en 6, meer info volgt.
Voorstelling Kodo in de Skâns, groep 3 en 4. Meer info volgt.
Directieoverleg, Jeltsje afwezig
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. 18-05
Eijer producties komt dansworkshops geven aan de groepen 5, 6 en 7
do. 19-05
Eijer producties komt dansworkshops geven aan de groepen 3, 4A en 4B
do. 19-05
OB overleg van 15.00-16.45 uur
do. 19-05
Tytsje de Vries introduceert ‘vakantie-lezen’ in de groepen 3 en 4, meer info volgt
vrij. 20-05
Mei-spelen, cultuurdag met beeldende kunstenaars op school Loevestein.
’s Middags bezichtiging van de ‘Beeldentuin van Loevestein’ gemaakt door peuters en
groep 1 t/m 8. Iedereen is van harte welkom! Meer info volgt.
di. 24-05
Schoolreis groep 1 / 2 en 3 / 4.
Donderdag 26-05 t/m zondag 29-05 Hemelvaartsvakantie
di. 31-05
Intekenen contactgesprekken (27 t/m 30 juni) vanaf 18.00 uur door ouders, verzorgers
van groep 1 t/m 7.
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