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Contactgesprekken
Vervanging

Data juni en juli

Contactgesprekken
Volgende week starten de contactgesprekken via Google Meet. Ouders, verzorgers kunnen indien gewenst vanaf
verschillende locaties deelnemen aan het gesprek. Het is mogelijk om met verschillende computers vanaf
verschillende locaties tegelijk in te loggen. Iedereen komt dan tegelijk, online in beeld.

Belangrijk:
Om in te loggen in het schoolaccount van uw kind moet u uitloggen op al uw eigen Google accounts! Als dit niet lukt
helpt het om de geschiedenis van uw internet-browser te wissen.
Vervolgens:
stap 1: Ga naar www.moo.nl en klik op de gele knop ‘inloggen’
stap 2: Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw kind in
Stap 3: Klik op de knop ‘Google Meet’ en u wordt doorverwezen naar Google Meet.
Stap 4: Klik op ‘vergadering starten of deelnemen aan vergadering’
Stap 5: U moet een code invullen om deel te nemen, de code is als volgt opgebouwd:
loevestein-groep-naam van het kind. Voorbeeld: uw kind heet Anna en zit in groep 5.
Dan is de code: loevestein5anna
Stap 6: Klik op deelnemen
Zijn er meerdere kinderen in een gezin, dan kan het allemaal op hetzelfde Loevestein-account. U zit met het
Loevestein-account in de afgesloten schoolomgeving en het maakt dus niet uit van welk kind binnen het gezin dit
account is. Bij een nieuw gesprek kun je dus starten bij stap 4 en de code van betreffend kind invullen.
Mocht het onverhoopt niet slagen, dan nemen we de volgende dag telefonisch contact op.

Vervanging
Pieter van der Werf komt (in ieder geval) tot de zomervakantie niet werken op school. Zijn thuissituatie laat het niet
toe om enig risico te lopen wat betreft het Corona-virus.
Vanaf volgende week staat Marjan van Dijk op maandag voor groep 6 en op woensdag voor groep 5. Ook op dinsdag is
Marjan aanwezig en zal zij ondersteunen waar nodig.

Data in juni en juli
vrij. 12-06
t/m 12.00 uur gelegenheid voor het inplannen van een contactgesprek.
vanaf ma.15-06 Contactgesprekken, planning/data staan vanaf dinsdag 9-06, 18.00 uur op Social Schools.
di. 16-06
‘buiten-gym’ van meester Luca, groep 3 t/m 8
do. 18-06
‘buiten-gym’ van meester Luca, groep 3 t/m 8
di. 23-06
Groep 8 gaat op survival naar Eernewoude, info via Social Schools groep 8
di. 23-06
Volleybalclinic buiten door Rianne Boschma groep 3 en 4, op het veld voor school
do. 25-06
Volleybalclinic door Rianne Boschma, groep 5 t/m 8, op het beachvolleybalveld bij
het zwembad, fiets mee naar school!
di. 30-06
Rapport gaat mee naar huis en mag thuisblijven tot februari 2021.
di. av. 30-06 Afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8, meer info via Social Schools
woe. 1-07
Doordraai-ochtend, in de samenstelling van volgend schooljaar. Groep 8 is vrij.
do. 2-07
Feestelijke afsluiting schooljaar binnen de voorschriften.
vrij. 3-07
-Laatste schooldag. Uitzwaaimoment groep 8 om 10.00 uur.
-Om 11.30 uur is er gelegenheid om afscheid van Jasper te nemen, meer info volgt.
-De leerlingen van groep 1 t/m 3 zijn vanaf 11.50 vrij en de leerlingen van groep 4 t/m 7 om 12.00 uur.
-Start zomervakantie.

