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Schooltijden vanaf 8-06-2020
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Groep 1,2,3
8.30-8.40 t/m 14.20 uur
8.30-8.40 t/m 14.20 uur
8.30-8.40 t/m 11.50 uur
8.30-8.40 t/m 14.20 uur
8.30-8.40 t/m 11.50 uur

Groep 4,5,6,7,8
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
8.15-8.25 t/m 12.00 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur

Aandachtspunt:
We vragen een
ieder zich aan de
tijden te houden.
Kom niet eerder en
ook niet later!

Aandachtspunten ouders, verzorgers:
-Wees op tijd, kom niet eerder en ook niet later.
-We vragen de leerlingen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen.
-Wie zelfstandig kan, komt alleen.
-De jongere leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald
-Houd afstand van elkaar.
-Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Parkeren graag aan de linkerzijde van het parkeerterrein,
zodat de rechterzijde (stoepkant) gebruikt kan worden voor wachtende ouders, verzorgers.
-Durf elkaar aan te spreken, indien de regels niet worden nageleefd.
In de nieuwsbrief van dinsdag 2-06-2020 staan alle voorschriften die gelden vanaf maandag 8-06-2020. Deze graag
goed dornemen.

Administratiedag
De leerkrachten hebben woensdag 10 juni een administratiedag. Zij besteden deze dag onder andere aan het
klaarmaken van het rapport, voorbereiding contactgesprekken en de voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben woensdag 10 juni een vrije dag.

Contactgesprekken
Er mag geen fysiek contact zijn tussen ouders, verzorgers en leerkrachten en ouders, verzorgers mogen niet in de
school (voorschriften RIVM). We hebben ons aan deze voorschriften te houden.
De afgelopen ‘thuis-onderwijs’ periode hebben we veel ervaring opgedaan met Meet. We willen dan ook proberen
de contactgesprekken online te organiseren via Meet. Het inloggen moet met het Loevestein account van uw kind
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. U krijgt van ons een code(via Social Schools) behorende bij uw kind, waarop u kunt inloggen op de
afgesproken tijd. Het plannen van de contactgesprekken kan dinsdag 9-06-2020 vanaf 18.00 uur via Social Schools
tot en met vrijdag 12-06, 12.00 uur. Mocht het echt niet lukken via Meet dan kan het telefonisch. Dit graag
aangeven in een mail aan betreffende leerkracht. In de aankondiging op Social Schools vermelden we het
mailadres van de leerkracht. Wel graag een tijdstip inplannen! We verwachten dat de leerlingen van groep 6 t/m 8
aanschuiven bij het gesprek. Leerlingen van groep 4 en 5 mogen aanschuiven bij het gesprek. De gesprekken van
groep 1,2 en 3 zijn alleen met de ouders, verzorgers van betreffende kinderen.
De ouders van groep 1 en 2 krijgen dinsdag 9-06 via Social Schools een handleiding over het inloggen via het
schoolsysteem (MOO). Nieuwe ouders (groep 1A) ontvangen een leerling-account.

Gymnastiek
Tot aan de zomervakantie zijn er geen gymlessen in de Skâns. Bewegen doen we buiten en rondom school.

Formatie 2020-2021
Voor volgend schooljaar zijn er enkele wijzigingen in de formatie.
Zo gaat Jasper Bos helaas afscheid van ons nemen. Jasper is samen met zijn vriendin verhuisd naar Zwolle. Hij volgt
zijn vriendin die een baan in Zwolle heeft gevonden. Ook Jasper gaat voor een nieuwe uitdaging en is inmiddels
aangenomen op een school in Zwolle. We vinden het heel jammer dat Jasper weggaat, maar respecteren zijn keus
en wensen hem heel veel succes en plezier toe! Natuurlijk nemen we, passend bij de voorschriften, afscheid van
Jasper.
Ook gaan we in november 2020 afscheid nemen van Pieter van der Werf, hij gaat met pensioen.
Eefke Eising en Sanne van Noordenburg zijn volgend schooljaar werkzaam op school Loevestein.
We wensen zowel Eefke als Sanne heel veel werkplezier toe bij ons op school.
Het plaatje voor volgend schooljaar komt er als volgt uit te zien:
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Jannie, Hielkje, Petra, Pieter, Sytske ,Eric, Janet ,Bonnie, Willy, Irmi, Sanne, Karin

Jeltsje (directeur)
Irmi (intern begeleider)
Trienke (administratie)
Andries (conciërge)
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:

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
donderdag
ma.mo/di.mo/woe.mo/do.mo/vrij.mo van 8.00-13.00 uur

Ateliers

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Administratiedag lkr.-->lln vrij
Voorjaarsvakantie
Teamscholing Comprix
Goede Vrijdag + Pasen en
Koningsdag
Meivakantie + Hemelvaart
Pinksteren
Administratiedag lkr.-->lln vrij
Zomervakantie

eerste dag
12-10-2020
21-12-2020
woensdag
22-02-2021
woensdag
02-04-2021
dinsdag
03-05-2021
maandag
woensdag
10-07-2021

laatste dag
16-10-2020
01-01-2021
03-02-2021
26-02-2021
03-03-2021
05-04-2021
27-04-2021
14-05-2021
24-05-2021
16-06-2021
22-08-2021

Data in juni en juli
ma. 8-06
di. 9-06
woe. 10-06
vrij. 12-06
vanaf ma.15-06
di. 30-06
woe. 1-07
do. 2-07
vrij. 3-07

Alle leerlingen weer naar school.
Intekenen contactgesprekken via Social School, vanaf 18.00 uur
Leerlingen zijn vrij, administratiedag leerkrachten
t/m 12.00 uur gelegenheid voor het inplannen van een contactgesprek.
Contactgesprekken, planning/data staan vanaf dinsdag 9-06, 18.00 uur op Social Schools.
Rapport gaat mee naar huis en mag thuisblijven tot februari 2021.
Doordraai-ochtend, in de samenstelling van volgend schooljaar. Groep 8 is vrij.
Feestelijke afsluiting schooljaar binnen de voorschriften.
Laatste schooldag. Uitzwaaimoment groep 8 om 10.00 uur.
De leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn om 12.00 uur vrij.

