Nieuwsbrief 39, week 26 (27-06-2022)

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

Inhoud nieuwsbrief
Lustrumfeest
Informatie volgend schooljaar

Data juni
Data juli

Lustrumfeest
Op donderdag 14 juli is het eindelijk zover en wordt het Lustrum feest van School Loevestein gevierd met
een Theaterdag, meester en juffendag en afscheid Juf Jeltsje.
Er wordt met alle leerlingen van School Loevestein een voorstelling gemaakt. Iedere groep krijgt deze dag
een workshop waarin ze kennismaken met één van de disciplines van theater.
De voorstelling start om 16.30 uur en vindt plaats op het plein van School Loevestein.
De voorstelling is i.v.m. het groot aantal kinderen alleen bedoeld voor ouders/ verzorgers. Graag de
datum en tijdstip alvast reserveren in uw agenda! Meer informatie volgt.

Informatie schooljaar 2022-2023
In de nieuwsbrief van volgende week wordt het formatieplaatje en het vakantierooster 2022-2023
geplaatst. De groepindeling van groep 1 / 2 wordt volgende week gepubliceerd in de betreffende
groepen.

Data juni
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
Jeltsje afwezig.
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.
woe. 6-07
Jeltsje afwezig
ma. 11-07
Sportactiviteit groep 1 en 2 op school, 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

Eerste schooldag 2022-2023
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