Nieuwsbrief 37, week 24 (13-06-2022)

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

Inhoud nieuwsbrief
Schoolkamp groep 8
Opslag kerstspullen gevraagd
Rapport

Data juni
Data juli

Schoolkamp groep 8
Maandag 13 juni gaan de leerlingen van groep 8 drie dagen op kamp naar Schiermonnikoog. We hebben
mooi weer voor ze besteld en dat schijnt te gaan lukken
. We wensen groep 8 en de begeleiders heel
veel plezier toe op Schiermonnikoog!

Opslag Kerstspullen
De kerstspullen van school Loevestein liggen opgeslagen bij de familie Kussendrager (Tuindorado).
Harstikke fijn dat het al die jaren zo kon!
Nu de laatste zoon van school gaat, zoeken wij nieuwe opslagruimte voor onze kerstspullen. Het gaat om
ongeveer drie stellingen met bakken. Wie heeft er ruimte voor onze spullen? Graag aangeven bij Andries
of Jeltsje.

Rapport
Graag de rapporten weer mee terug geven naar school, dan kunnen deze weer gevuld worden. Op
dinsdag 12 juli gaan de rapporten mee naar huis en deze mogen tot februari 2023 thuis blijven.

Data juni
ma. 13 t/m woe. 15-06 Schoolkamp groep 8 naar Schiermonnikoog.
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
di. 28-06
Atletiek dag groep 7 bij Impala in Drachten, meer info volgt op Social Schools.
woe. 29-06
Voorbereiding op Lauswoltconcert groep 8
woe. 29-06
Schoolkorfbaltoernooi, meer info volgt.
do. 30-06
Lauswoltconcert en afscheidsavond groep 8, meer info volgt op Social Schools.

Data juli
di. 5-07
Bezoek aan de boerderij van juf Aafje, groep 8
woe. 6 t/m vrij. 8-07 Schoolkamp groep 7 naar Terherne
woe. 6-07
Activiteit met BHS, groep 5,6 en 8. Meer info volgt.
di. 12-07
Rapport mee naar huis
woe. 13-07
Doordraaiochtend, meer info volgt
woe. 13-07
Leerlingen groep 8 zijn vrij
do. 14-07
Lustrumfeest en afscheid van Jeltsje, meer info volgt.
vrij. 15-07
Laatste schooldag:
10.00 uur uitzwaai(foto)moment leerlingen groep 8
12.00 uur einde schooldag leerlingen groep 1 t/m 7, start zomervakantie.
ma. 29-08
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