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Aangescherpte maatregelen Comprix
Het gaat niet goed met de aantallen besmettingen en ook binnen Comprix zijn er leerkrachten positief of
zitten in quarantaine. Op school Loevestein gelukkig (nog) niet. Reden voor Comprix, om in navolging van het
verscherpte beleid van het kabinet, een aantal maatregelen van het Corona-protocol voor de scholen aan te
scherpen. Basisgedachte bij dit protocol is om het gewone onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan en
zeer terughoudend te zijn met de zaken daar omheen.
Naast de al bestaande maatregelen de volgende aanscherpingen:





Alle externe vakleerkrachten zijn (in ieder geval de komende vier weken) niet welkom op de
scholen van Comprix. Dit gaat om vakleerkrachten die op meerdere scholen lesgeven.
Voor school Loevestein gaat dit om de vakleerkracht GVO in groep 6 en om de muziekdocenten
gitaar in groep 7 en keyboard groep 4.
Externen die in de school moeten zijn (met toestemming van de directeur) dragen een mondkapje.
Ouders, verzorgers die een afspraak hebben in de school (met toestemming van de directeur)
dragen een mondkapje.

Uitzonderingen:


Luca Spin, vakleerkracht gymnastiek, is voor de komende vier weken alleen verbonden aan school
Loevestein. Hij geeft de komende vier weken gymnastiekles op dinsdag en donderdag aan de
leerlingen van groep 5 t/m 8.



Studenten en stagiaires van PABO, opleiding onderwijsassistent en andere opleidingen die gericht
zijn op ons basisonderwijs zijn vooralsnog welkom op scholen onder de voorwaarde dat zij de
directeur toezeggen ook in hun vrije tijd de afstand- en hygiënemaatregelen in acht nemen. Dit is
met de studenten van school Loevestein besproken en toegezegd.

Onderstaand de schooltijden. Deze blijven zolang de corona maatregelen van kracht zijn:
Groep 1,2,3
Groep 4,5,6,7,8
Aandachtspunt:
We vragen een
maandag
8.30-8.40 t/m 14.20 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
ieder zich aan de
dinsdag
8.30-8.40 t/m 14.20 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
tijden te houden.
woensdag
8.30-8.40 t/m 11.50 uur
8.15-8.25 t/m 12.00 uur
Kom niet eerder en
donderdag
8.30-8.40 t/m 14.20 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
ook niet later!
vrijdag
8.30-8.40 t/m 11.50 uur
8.15-8.25 t/m 14.30 uur
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Het wordt kouder en natter en daarom vragen we ouders, verzorgers zich aan deze tijden te houden.
Leerlingen groep 1 t/m 3:
-Brengen in de ochtend vanaf 8.30 tot 8.40 uur (ma t/m vrij).
-Halen in de middag: op ma/di/do om 14.20 uur en op woensdag en vrijdag om 11.50 uur
-De leerlingen van groep 1,2 3A en 3B lopen door de hoofdentree naar het eigen lokaal.
-De leerkracht van groep 1 staat ‘s morgens bij het hek. Leerlingen die het lastig vinden om zelf naar binnen
te gaan, kunnen met de leerkracht mee. Ook is de leerkracht bij het hek (kort) aanspreekbaar voor ouders,
verzorgers. Bij de deur van de hoofdentree staat een teamlid om de leerlingen te begeleiden. In het lokaal
van groep 1 is een (tweede) leerkracht of onderwijsassistent aanwezig om de leerlingen op te vangen.
-Bij koud en slecht weer worden de handen in de hal ontsmet met water en zeep.
Aandachtpunten ouders, verzorgers:
-Wees op tijd, kom niet eerder en ook niet later.
-Maximaal 1 brenger en haler.
-Ouders komen niet op het plein en in de school.
-Houd afstand van elkaar.
-Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Parkeren graag aan de linkerzijde, zodat de
rechterzijde (stoepkant) gebruikt kan worden voor wachtende ouders, verzorgers.
-Durf elkaar aan te spreken, indien de regels niet worden nageleefd.
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,
na schooltijd gaat iedereen direct naar huis.
-Bij koud en slecht weer worden de handen in de hal ontsmet met water en zeep.
Aandachtspunten ouders, verzorgers:
-Indien mogelijk gaat het kind zelfstandig naar school.
-De jongere leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald.
-Zie ook aandachtspunten groep 1 t/m 3.
-Het hek gaat vanaf 8.45 op slot. We vragen iedereen om zich aan de tijden te houden. Staat u voor een
gesloten hek, dan naar school bellen (0513-461557) en dan laten we uw kind binnen.

Contactgesprekken groep 3
Maandag 16-11, dinsdag 17-11, woensdag 18-11 en donderdag 19-11 zijn er contactgesprekken voor de
ouders van groep 3. De gesprekken zijn online via google Meet (Loevestein account kind). U kunt intekenen
op Social Schools vanaf dinsdag 20-10, 18.00 uur tot vrijdag 6-11, 23.55 uur.

Facultatieve online-contactgesprekken groep 1,2, 4 t/m 8
In november bieden we een extra gelegenheid voor ouders en verzorgers van groep 1,2 en 4 t/m 8 om met
de leerkracht in gesprek te gaan over de voortgang van uw kind(eren). Dit contactgesprek is facultatief en
kan op verzoek van ouders en/of leerkracht plaatsvinden. In februari worden alle ouders uitgenodigd voor
een voortgangsgesprek.
Opgave: De leerkrachten van betreffende groepen plaatsen een uitnodiging op Social Schools met daarbij het
mailadres van de groepsleerkracht. Ouders, verzorgers die graag een gesprek willen, kunnen dit naar
betreffende leerkracht mailen en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt. Opgave graag voor 7-11-2020.
Ook deze gesprekken gaan online via google Meet (Loevestein account kind). Leerlingen van groep 6, 7 en 8
kunnen aanschuiven bij dit online-gesprek.
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Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de toetsresultaten
van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden gemaakt helpen ons om
onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen zoals de Onderwijsinspectie leggen
we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals het
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit vinden we
belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs in heel Nederland.
Het beschikbaar stellen van toetsresultaten is daarom een gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde gegevens zijn nooit
herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft als
doel om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. Toetsresultaten zijn echter geen
persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw eigen kind. Uw bezwaar kunt u
kenbaar maken aan de directeur van de school: directeur@schoolloevestein.nl
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van toetsgegevens, neem dan
contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de Stichting Comprix.
Sjoerd.bonnema@comprix.nl

Gymnastiek groep 4
Vanaf maandag 2-11-2020 gaan de leerlingen van groep 4 gymmen in de Skâns. Ze gaan hier met de bus naar
toe. De gymlessen worden verzorgd door Sanne van Noordenburg (leerkracht groep 4) en Jelle Jan van der
Duim (leerkrachtondersteuner). Vanaf maandag 2-11-2020 de kinderen gymkleding meegeven (gymbroekje,
shirt en gymschoenen). De gymlessen in de Skâns zijn tot aan de meivakantie.

Herinrichting Nijlân en Sinneblom
Bericht van de gemeente Opsterland: Op dit moment is aannemersbedrijf Nota voor de gemeente bezig met
de herinrichting van Nijlân en Sinneblom te Gorredijk. De werkzaamheden aan Nijlân zijn zover klaar dat
begonnen wordt met de voorbereidingen aan de Sinneblom.
De Sinneblom wordt optisch smaller gemaakt en er komen enkele verhoogde plateaus op de
kruisingsvlakken. Als gevolg van deze werkzaamheden is de Sinneblom voor het doorgaande gemotoriseerde
verkeer afgesloten vanaf 2 november t/m 30 november.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voetpad naast de weg.
Deze wegafsluiting heeft tot gevolg dat kinderen die met de auto worden gebracht geen gebruik kunnen
maken van de Sinneblom, maar via de Nijewei en it Goarrefean de school en het Kinderdagverblijf Loevestein
kunnen bereiken. In de bijlage is in het afgesloten weggedeelte in rood aangegeven.

Jumbo spaaractie en actie Planteyn
We hebben inmiddels heel veel punten binnen gekregen van de Jumbo en kassabonnen van Planteyn.
Voor de school heel fijn, dank je wel!!
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Data oktober
ma. 26-10
do. 29-10

Netwerkbijeenkomst taalcoördinatoren (online) om 15.00 uur  Yvonne
Externe audit Jeltsje afwezig

Data november
vrij. 6-11
sluiten intekenen contactgesprekken groep 3
ma. 16-11 t/m do. 19-11
online contactgesprekken groep 3
ma. 16-11 t/m do. 19-11
facultatieve gesprekken groep 1,2, 4 t/m 8
Pietenspelen groep 1 en 2 gaan niet door.
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