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Corona
Deze week schrokken we allemaal van het bericht dat juf Aafje positief was en corona heeft. Gelukkig heeft
Aafje milde klachten (geen reuk). We wensen haar beterschap toe en hopen dat het bij deze milde klachten
blijft.
Zo’n bericht doet iets met ons allemaal. We hebben hier samen over gepraat, ook in de groepen. Voor velen
was het virus wellicht al dichtbij, maar voor de school was dit de eerste ervaring.
We hebben zondag geprobeerd het allemaal zo goed en veilig mogelijk te regelen met de kennis van dat
moment. (De GGD is in het weekend helaas niet bereikbaar voor overleg)
Na het overleg met de GGD op maandag kwamen we tot andere inzichten en weten we dat leerlingen bij een
besmetting van een leerkracht gewoon naar school kunnen.
Ook hebben we ervaren hoe belangrijk het is om de 1,5 meter afstand van elkaar te houden (personeel).
Ons bestuur hamert er steeds op ‘zorg dat je geen nauw contact wordt’. Binnen school Loevestein houden
we ons hier in het algemeen goed aan. Dit heeft er toe geleid dat geen enkele leerkracht in quarantaine
hoeft en dat het onderwijs door kan gaan. We hopen dat het bij één besmetting blijft, uitsluiten kun je dit
natuurlijk niet.

Vervanging Aafje
Aafje heeft geen klachten, behalve dat ze haar reuk kwijt is. Indien dit zo blijft moet Aafje tot en met dinsdag
in quarantaine. Woensdag 11-11-2020 verwacht Aafje weer op school te zijn.
De vervanging van Aafje voor maandag en dinsdag is als volgt geregeld:
Maandag staat Bonnie de Boer voor groep 7.
Dinsdagmorgen is er geen plusgroep.
Dinsdagmiddag staat Stefan de Lange voor groep 8.

Vervanging
We hebben de vervanging bij afwezigheid van leerkrachten nog steeds kunnen regelen. We vragen veel van
onze leerkrachten (extra dagen werken, lesgeven aan een andere groep) en het is wel zaak dat we het met
z’n allen volhouden.
De inzet bij afwezige leerkrachten zal altijd zijn om vervanging voor de groep te regelen. Het begint nu wel
wat te knijpen… We geven daarom nogmaals het dringende advies om opvang voor uw kind(eren) achter de
hand te hebben. Lukt het niet om een vervanger te vinden, dan kan betreffende groep niet naar school.
We laten dit voor 7.15 uur via een noodoproep op Social Schools weten.
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Afscheid Pieter van der Werf
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, neemt meester Pieter op donderdag 12-11-2020
afscheid. Op een ‘corona-veilige’ manier nemen we afscheid van Pieter. Alle groepen komen om de beurt
een half uur bij Pieter ‘op visite’ in de grote hal. Wat er dan gebeurt is natuurlijk nog een verrassing voor
Pieter. Ouders en verzorgers kunnen op twee momenten online afscheid nemen via Google Meet (op het
Loevestein account van uw kind). Pieter zal van 15.00 – 15.30 uur en van 16.45 – 17.15 uur aanwezig zijn op
Google Meet. De vergadercode geven we nog door via Social Schools.

Opvolger Pieter
Stefan de Lange komt vanaf volgende week op school Loevestein werken. Hij gaat de werkzaamheden van
Pieter van de Werf overnemen. Stefan draait al een aantal weken mee in verschillende groepen.
Volgende week zal hij zich voorstellen in de nieuwsbrief.

EU fruit
Vanaf woensdag 11-11-2020 tot en met vrijdag 16-04-2020 doen de groepen 1 t/m 4 mee aan het project
EU-schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen vanuit dit project in de
ochtendpauze fruit. Doel is dat de kinderen kennismaken met verschillende soorten groente en fruit.
In principe hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 4 vanaf woensdag 11-11 geen fruit voor de ochtendpauze
mee naar school op de woensdag, donderdag en de vrijdag. Meestal is het fruit zeer toegankelijk, indien dit
een keertje niet zo, dan laten we dit de ouders weten via Social Schools van betreffende groepen. Verder
laten we ons lekker verrassen…
Hulpouders zijn:
op woensdag Lisette de Jong en Linda Flonk
op donderdag nog niemand. We pakken dit intern op.
op vrijdag
Lyske vd brug en Hilde Manders
Heel fijn dat jullie tijdens de hele periode het fruit klaar willen maken. Om 8.40 uur zijn alle kinderen naar
binnen en kan er gestart worden met het klaarmaken in de grote hal. Andries is de fruitcoördinator 
Graag een mondkapje op binnen de school (eventueel zijn er mondkapjes op school aanwezig) en er liggen er
(wegwerp) handschoentjes klaar.
Mochten er nog ouders, verzorgers tijd hebben om op donderdag te helpen, dan horen we dat graag!

Opleidingsschool
Sinds enkele jaren is Loevestein Opleidingsschool voor pabo studenten. Als Opleidingsschool staat de
intensieve begeleiding van de aanwezige studenten centraal. Begeleiding van de eigen mentor/ mentrix,
maar daarnaast ook van een docent van de pabo (Akke de Witte) en school/lerarenopleider Comprix (Ellen
Bruins)
De begeleiding bestaat onder anderen uit het frequent bezoeken van de student in de klas tijdens het geven
van een les. De student ontvangt na de les feedback op de gegeven lesactiviteit.
Tijdens de eerste Corona uitbraak werd de school gesloten. Hierdoor konden ‘onze’ studenten geen lessen
geven. Helaas moeten we constateren dat we nu in een tweede Coronagolf zitten waarbij gelukkig de
scholen niet gesloten zijn. De studenten kunnen hun stage in de groep gewoon vervolgen.
Om het aantal ‘bewegingen’ en contacten in de groep te verminderen is besloten geen live bezoeken meer te
doen maar deze via de digitale weg te laten plaatsvinden. De student geeft les en tegelijk kan de les live op
afstand gevolgd worden. Een mooie manier om de begeleiding te kunnen voortzetten en de vorderingen van
de student te blijven volgen. Tijdens de les wordt de camera op de student gericht en komen er geen
kinderen, bij hoge uitzondering op de rug, in beeld. De beelden zijn puur voor gebruik binnen de school en
worden niet extern gebruikt. Mochten er ouders, verzorgers zijn die hier vragen over hebben of bezwaren,
dan graag even bellen naar school.
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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.

Data november
vrij. 6-11
sluiten intekenen contactgesprekken groep 3/facultatief groep 1/2 en groep 4 t/m 8.
woe. 11-11
Schoolarts op school. Ouders en kind worden uitgenodigd door de GGD
woe 11-11
Sint Maarten
do. 12-11
Social verpleegkundige op school. Ouders en kind worden uitgenodigd door de GGD
do. 12-11
Afscheid meester Pieter
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
do. 19-11
Fiets’check’ groep 5 t/m 8 door een medewerker van VVN
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