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Beste ouders, verzorgers,
De scholen blijven langer dicht. In ieder geval tot 25-01-2021, maar mogelijk langer. We hopen van harte dat
de scholen op maandag 25-01 weer (veilig) open kunnen, echter we houden ook ernstig rekening met het feit
dat het langer gaat duren…

Noodopvang
Ook voor de komende week /weken is er noodopvang op school Loevestein. De organisatie blijft het zelfde.
Een gegeven is dat er ook op school Loevestein een groot beroep op de noodopvang wordt gedaan en we
tegen onze grenzen aanlopen. Wel moet gezegd worden dat we vanuit school het gevoel hebben dat ouders,
verzorgers van alle kanten om oplossingen zoeken. Heel fijn! Laten we dit vooral zo volhouden met elkaar.
We kunnen nu even niet denken in ‘rechten’, we zullen het samen op moeten lossen.
We vragen daarom ook voor de komende week/weken met klem aan ouders, verzorgers de opvang zelf te
regelen. Wellicht is er iets mogelijk bij een klasgenootje. Indien het echt niet lukt, dan staat school er voor.
Dit geldt alleen voor ouders, verzorgers met cruciale beroepen. Deze ouders, verzorgers kunnen een mail
sturen naar directeur@schoolloevestein.nl met daarin het verzoek, naam kind, de groep, de datum, en de
tijd dat er opvang nodig is. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, volgt er altijd een bevestiging via de mail.
We ontvangen de aanvraag graag tijdig en in iedere geval een dag van te voren, voor 17.00 uur.
Is er opvang nodig voor of na schooltijd, dan moet dit apart aangevraagd worden bij de kinderopvang
(Kinderwoud of Op ús Pleats). Hoe de procedures verlopen hebben de ouders met een contract bij de
kinderopvang ontvangen.
Opvang buiten schooltijd nodig en geen klant bij de kinderopvang? Dan kunt u zich aanmelden via
planning@kinderwoud.nl Er wordt vervolgens contact opgenomen over de te volgen procedure.

Opvang kwetsbare leerlingen
Een aantal leerlingen zijn uitgenodigd door school. Dit blijft de komende weken ongewijzigd.

Comprix
Er volgt nog een brief van onze organisatie Comprix. Zodra deze binnen is, wordt deze gepubliceerd op Social
Schools.
Morgen (donderdag) volgt er nog een reguliere nieuwsbrief van school Loevestein.

Met vriendelijke groet, Jeltsje Lieuwes

1

