Nieuwsbrief 34, week 21 (23-05-2022)

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

Inhoud nieuwsbrief
Beeldentuin Loevestein

Data mei en juni

Schoolreizen
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van groep 5 en 6 naar Dinoland in Zwolle geweest. Ze hebben een
prachtige dag gehad. Dinsdag 24 mei gaan de groepen 1 t/m 4 op schoolreis.
Groep 1 en 2 gaan naar Sanjes safari bij Feanwâlden en de groepen 3 en 4 gaat naar de Sprookjeshof in
Zuidlaren. We wensen de kinderen heel veel plezier toe! Meer info over de schoolreizen op Social Schools
betreffende groepen.

Beeldentuin Loevestein
Morgen, vrijdag 20 mei zijn de Meispelen, een provinciale activiteit die is voortgekomen uit culturele
hoofdstad 2018. School Loevestein, doet hier als culturele/creatieve school natuurlijk aan mee!
Vrijdag 20 mei komen er kunstenaars naar school. Zij geven workshops aan alle kinderen. Samen wordt er
iets moois gecreëerd. Alle creaties vormen samen ‘de beeldentuin van Loevestein’ en zijn van 14.30 uur
tot 16.00 uur te bewonderen. Alle ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, pakes, beppes en alle andere
belangstellenden zijn van harte welkom om ‘te wandelen’ in de beeldentuin.
Een delegatie van de provincie Fryslân komt morgen een kijkje nemen op school Loevestein. Er komt een
fotograaf mee. De foto’s worden gebruikt voor publicaties van de provincie Fryslân (krant, Social Media).
Ouders, verzorgers die dit niet willen, graag even mail sturen (voor morgen 11.00 uur)
naar directie.loevestein@comprix.nl
De weersvoorspelling voor morgenmiddag zijn niet echt gunstig… Indien het slecht weer is, wordt ‘de
beeldentuin’ verplaatst naar binnen.
Er is vrijdag 20 mei geen gymnastiek voor de groepen 3 en 4.
Graag deze dag passende kleding die vies mag worden… (verf).

Data mei
vrij. 20-05

ma. 23-05
di. 24-05

Mei-spelen, cultuurdag met beeldende kunstenaars op school Loevestein.
’s Middags bezichtiging van de ‘Beeldentuin van Loevestein’ gemaakt door de leerlingen
van groep 1 t/m 8. Tijd: 14.30 – 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Inspectie van Onderwijs op school Loevestein voor een thema onderzoek over
Digitale geletterdheid.
Schoolreis groep 1 / 2 en 3 / 4. meer info volgt via Social Schools betreffende groepen.

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. Sluiten intekenen vrijdag 17-06 om 23.55 uur.

Data juni
woe 1-06
Crossloop groep 3 t/m 8 in Beetsterzwaag. Zie info Social Schools.
do. 2-06 studiebijeenkomst team Vreedzame School, 15.00-17.00 uur

ma. 6-06

Pinkstermaandag, leerlingen zijn vrij.

vanaf di. 7-06
Afname Cito-toetsen groep 3 t/m 7
woe. 8-06
Excursie Kazemattenmuseum, groep 7 en 8
ma. 13 t/m woe. 15-06 Schoolkamp groep 8 naar Schiermonnikoog. Meer info volgt op Social Schools.
di. 14-06
GMR vergadering, Jeaan de Groot vertegenwoordigt school Loevestein

woe. 22-06
Administratiedag team, leerlingen zijn vrij
do. 23-06
MR vergadering
ma. 27-06 t/m do. 30-06
Contactgesprekken groep 1 t/m 7
do. 30-06
Lauswoltconcert groep 8, meer info volgt op Social Schools.
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