Nieuwsbrief week 23 (1-06-2020)
Basisscholen volledig open vanaf 8 juni?
De bassischolen gaan helemaal open, tenzij de komende weken uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet
verantwoord is. Wij gaan ervan uit dat het doorgaat. De voorschriften laten echter langer op zich wachten dan
verwacht. We hopen dat deze vandaag (28-05) binnen komen. We gaan ze eerst zorgvuldig bestuderen en komen
na de Pinkster met een nieuwsbrief over het onderwijs vanaf 8-06-2020.

Volgende week verwachten we de leerlingen van de A groep op woensdag 3-06 en op donderdag 4-05.
De B- groep verwachten we op dinsdag 2-06 en 5-06

Dag
Dinsdag 02-06
Woensdag 03-06
Donderdag 4-06
Vrijdag 5-06

Groep 1 t/m 8
B-groep
A-groep
A-groep
B-groep

schooltijden
8.30-14.30 uur
8.30-12.00 uur
8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur

groep 1 t/m 3.
Zie hieronder voor
breng en
haaltijden.

Het is van belang dat niet alle groepen tegelijk de school in en uit gaan. Vandaar onderstaande afspraken.
Leerlingen groep 1 t/m 3:
-’s ochtends: brengen vanaf 8.30 tot 8.40 uur (ma t/m vrij). Verzoek om niet eerder dan 8.30 aanwezig te zijn.
-’s middags: halen op ma/di/do/vrij om 14.20 uur en op woensdag om 11.50 uur.
Leerlingen groep 4 t/m 8:
- ’s Ochtends: inloop van 8.15- 8.25 uur (ma t/m vrij)
-’s Middags: op ma/di/do/vrij om 14.30 uur en op woensdag om 12.00 uur gaan de leerlingen naar huis

Thuishulp groep 3 t/m 8
Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan hebben ze thuiswerk. Vandaag is de taakbrief meegegeven aan
de leerlingen van groep 3 t/m 8 en is de leerstof uitgelegd. In principe moeten de kinderen dit zelfstandig kunnen
maken. Mochten er toch vragen zijn dan kunnen de leerlingen via Meet hulp vragen (inloggen met Loevestein account kind).
De code is: Loevestein hulplijn
Deze hulplijn is bereikbaar op:
dinsdag 2-06 van 9.00- 11.30 uur – juf Aafje
woensdag 3-06 van 9.00-12.00 uur – meester Pieter
donderdag 4-06 van 9.00-12.00 en van 13.00- 14.00 uur – meester Pieter
vrijdag 5-06 van 9.00-12.00 uur en van 13.00- 14.00 uur – meester Pieter

Rapport
We ontvangen graag de rapporten terug. De inhoud van het nieuwe rapport zal anders zijn dan anders. Er zullen
geen toets gegevens in staan, maar ‘werk’ van uw kind, met een blijvende herinnering aan deze bijzondere tijd.

Vooruitblik schooljaar 2020-2021
Ook de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. De communicatie hierover gaat als volgt:
- Informatie over de toekomstige groep 3, voor de ouders van groep 2, publiceren we op woensdag 3-06-2020 via
Social Schools groep 2 (Kikkers en Hazen).
-Formatie en groepssamenstelling 2020-2021 publiceren we op de nieuwsbrief van donderdag 4-06-2020
-Vakantierooster 2020-2021 publiceren we op de nieuwsbrief van donderdag 4-06-2020

Nieuwe boeken
Er zijn prachtige boekenkasten gekomen op school Loevestein, welke wij vullen met informatieboeken. Zo krijgen
we naast leesboeken ook een breed aanbod met informatieve boeken. Doel: voor alle kinderen leesplezier!
De Oudervereniging heeft ons nieuwe informatieboeken geschonken. Een hele serie over dieren en een hele serie
over alle provincies van Nederland. De boeken zijn met gejuich ontvangen en worden al volop gelezen. Namens de
kinderen en het team, bedankt!

Monitoren ziekte
Bij ziekte van uw kind vragen wij u dit de komende tijd telefonisch aan ons door te geven, bij voorkeur tussen 7.45
en 8.15 uur. Wij zullen u dan vragen naar de symptomen. Wanneer meer dan 1 leerling corona-achtige klachten
heeft wordt hiervan een melding gemaakt bij de GGD, zodat er snel actie ondernomen kan worden (testen). Op het
moment dat een leerling of leerkracht daadwerkelijk gediagnosticeerd wordt met corona wordt er meteen een
melding gedaan bij de GGD, zodat er snel actie kan worden genomen (testen, omgevingsonderzoek).

Data in juni
ma. 1-06
Pinkster, leerlingen zijn vrij.
di. 2-06
B-groep naar school en A- groep (gr. 3 t/m 8) werkt thuis aan taakbrief
woe. 3-06
A-groep naar school en B- groep (gr. 3 t/m 8) werkt thuis aan taakbrief
do. 4-06
A-groep naar school en B- groep (gr. 3 t/m 8) werkt thuis aan taakbrief
vrij. 5-06
B-groep naar school en A- groep (gr. 3 t/m 8) werkt thuis aan taakbrief
ma. 8-06
Alle leerlingen weer naar school? meer informatie volgt.
woe. 10-06
leerlingen zijn vrij, administratiedag leerkrachten
ma.15-06/di. 16-06/woe/17-06/do 18-06 Contactgesprekken? meer informatie volgt.

