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Online onderwijs aan verkouden kinderen
Leerlingen met (luchtweg) klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid
en/of tijdelijk minder ruiken en proeven en/of leerlingen met koorts boven de 38 graden Celsius blijven
thuis (richtlijnen RIVM). Het overleg met ouders bij twijfel over thuisblijven of naar schoolgaan, ervaren wij
als heel plezierig. Bij twijfel bel dan ook gerust, dan overleggen we en komen samen tot een besluit.
Verkouden leerlingen die niet ziek zijn, kunnen en willen graag thuis aan het werk. Ook is het fijn dat
leerlingen niet teveel schoolwerk missen. In groep 6 hebben we geëxperimenteerd met het online volgen van
de lessen via Google Meet. De ervaringen zijn positief. We willen deze mogelijkheid dan ook vanaf maandag
21 september in de groepen 4 t/m 8 aanbieden. Graag ’s morgens bij de telefonische absentiemelding
aangeven of uw kind de lessen online gaat volgen. We maken dan een pakketje met schoolmateriaal klaar
voor thuis. De codes voor inloggen gaan mee met het schoolpakket (graag zelf een tas meenemen). Indien
nodig kan er ook een Chromebook meegegeven worden. De materialen worden in overleg afgehaald bij
school. Om de privacy van de medeleerlingen in de klas te kunnen waarborgen, volgen de leerlingen thuis
alleen de instructies van de lessen met de leerkracht in beeld. Vervolgens gaan zij thuis zelfstandig aan de
slag en zullen hier vast zo nu en dan ook de hulp van ouders, verzorgers bij nodig hebben. Extra
ondersteuning vanuit school tijdens de verwerking van de lessen bieden is niet mogelijk. De leerkracht staat
voor de klas en kan niet beide bedienen. De leerkracht maakt afspraken met de leerling wanneer deze terug
wordt verwacht op Google Meet voor de volgende instructie.
De leerkrachten van groep 3 zoeken de mogelijkheden uit om thuis de instructiefilmpjes van Veilig leren
Lezen online te volgen. Leerlingen kunnen na dit filmpje zelf aan de slag. Voor de schrijf -en rekeninstructie
wordt een tijdstip afgesproken. Ouders, verzorgers van groep 3 krijgen meer informatie van de leerkrachten
van groep 3 via Social Schools.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 is Onderbouwd.online weer beschikbaar voor thuis. Ook hierover volgt
binnenkort informatie voor betreffende ouders via Social Schools.

Afwezige leerkracht(en)
Indien de leerkracht door verkoudheidsklachten thuis moeten blijven, proberen we dit intern of extern
(invalkracht) op te lossen (net als bij ziekte). Mocht dit niet lukken, dan kan de betreffende groep niet naar
school. We melden dit ‘s morgens voor 7.15 uur en indien mogelijk eerder, via een noodoproep op Social
Schools. We raden ouders, verzorgers dringend aan om op de schooldagen opvang achter de hand te
hebben.
Inmiddels zijn er meerdere personeelsleden getest. Gelukkig met een negatieve uitslag. Onze organisatie
heeft een eigen testlocatie geregeld, waar de leerkrachten met voorrang getest kunnen worden.
Tijdens de afwezigheid van de leerkrachten hebben we de opvang van de klas tot nu toe intern kunnen
regelen. We hebben een aantal scenario’s bij afwezigheid door verkoudheidsklachten (niet ziek) van de
leerkracht(en) uitgewerkt. Per situatie/afmelding gaan we bekijken wat haalbaar is. U hoort dit via Social
Schools.
-Bij vervanging intern of extern kan de groep naar school en krijgt betreffende groep les van de vervanger.
Indien er geen vervanging is en er zijn wel onderwijsassistenten die toezicht in de klas kunnen houden, geeft
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de leerkracht vanuit thuis les aan de groep via het digibord en Google-Meet. De onderwijsassistent
ondersteunt daarbij in de klas en houdt toezicht.
-Indien er geen vervanging en ook geen opvang is, kan de groep niet naar school. We proberen dan zo snel
mogelijk het onderwijs op afstand te realiseren, waarbij de leerkracht vanuit thuis onderwijs geeft via
Google-Meet.
Essentieel is dat de leerlingen een Chromebook of laptop thuis hebben. Mocht dit niet zo zijn, dan regelen
we dit (op de betreffende dag een telefoontje naar school en we regelen een Chromebook vanuit school).
Ook essentieel is dat de leerlingen de wachtwoorden en de gebruikersnaam van de digitale programma’s
thuis hebben. Deze zijn op dinsdag 1-09-2020 meegegeven aan de kinderen. Graag thuis goed bewaren.
Dit thuisonderwijs geldt voor de groepen 3 t/m 8. Dit lukt voor de leerlingen voor groep 1 en 2 niet op
bovenstaande manier. Bij afwezigheid van de leerkracht krijgen de ouders van groep 1 en 2 suggesties via
Social Schools.
-Indien de leerkracht ziek is, kan er geen les worden gegeven. We gaan dan op zoek naar een interne of
externe vervanger. Mocht dit niet lukken, dan kan de betreffende groep niet naar school. We laten dit voor ’s
morgens 7.15 uur weten via een noodoproep op Social Schools en indien mogelijk eerder.

Even Voorstellen
School Loevestein is een opleidingsschool voor studenten van de PABO.
Dinsdag 8-09-2020 zijn de stagiaires gestart op school Loevestein. In deze nieuwbrief stellen Timo
en Tamara zich voor. We wensen ‘onze’ stagiaires veel succes en werkplezier toe op school Loevestein!
Hallo! Mijn naam is Tamara Slot, ik ben laatstejaars pabostudente aan NHL-Stenden,
27 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend in een gezellig huisje in Leeuwarden.
Ik mag dit jaar stage komen lopen in groep 1 op Loevestein. Eerst als ‘gewone’
stagiaire en later in het schooljaar als Lio-stagiare. Ik heb er enorm veel zin in en ik
kijk er naar uit om samen met de leerlingen en collega’s een topjaar te maken!

Ik ben Timo Wever, 19 jaar, woon in Langezwaag en ik zit in het
tweede jaar van de Pabo. Dit jaar loop ik stage in groep 8 bij Willy van den Bergs. Mijn
hobby’s zijn korfbal, vissen en fitnessen. Ik korfbal dan ook hier in Gorredijk bij LDODK, waar
veel kinderen en ouders mij ook van kennen.

Fietscontrole
Donderdag 6 oktober komt Eppie de Haan van Veilig verkeer Nederland naar school Loevestein voor de
jaarlijks terugkerende fietsencontrole. Hij gaat samen met de kinderen van groep 5 t/m 8 kijken alles goed
werkt en aan de regelgeving voldoet. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een kaartje mee naar huis wat
goed is en wat eventuele aandachtpunten zijn. Wellicht van te voren de fietsen al even checken?
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Data september
vrij. 18-09
woe. 23-09
vrij. 25-09
woe. 30-09
woe. 30-09
woe. 30-09
woe. 30-09

Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur (10 x op vrijdagmorgen)
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur (10x op vrijdagmorgen)
Start verkoop Kinderpostzegels
Lida Dijkstra, Fryske berneboeke-ambassadeur komt foarlêzen yn groep 1, 2 en 3.
Start Kinderboekenweek (met eigen groep)
Bezoek aan de bieb, groep 4. Irmi en Sytske lopen met de groep naar de bieb.
Einde verkoop Kinderpostzegels
IB bijeenkomst, 15.00-16.30 uur  Irmi

Data oktober
Audit externe school  Jeltsje afwezig
GMR Comprix  Jeaan de Groot
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
di. 6-10
Fietsencontrole groep 5 t/m 8
woa. 7-10
OV en MR vergadering om 19.30 uur op school
vrij. 9-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
ma. 12-10 t/m 18-10 Herfstvakantie
week 43
Stageweek PABO studenten
di. 20-10
Boek lenen bij de bieb, groep 5 t/m 8
di. 20-10
Intekenen online contactgesprekken groep 3 op Social Schools, vanaf 18.00 uur.
(online gesprekken groep 3 zijn 16, 18 en 19 november)
woe. 21-10
Directieoverleg Comprix  Jeltsje afwezig
vrij. 23-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
di. 27-10
Studiedag  Jeltsje afwezig
woe. 28-10
IB overleg  Irmi afwezig
woe. 28-10
OV vergadering
vrij. 30-10
Groep 4 keyboardles van 10.15 -11.00 uur
Groep 7 gitaarles van 11.00-11.45 uur
do. 1-10
do. 1-10
vrij. 2-10
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