Nieuwsbrief 31-12-2020

Adres School Loevestein:
Berend Wapstrastrjitte 1
8401 NN Gorredijk

Mail: info@schoolloevestein.nl

Beste ouders, verzorgers,
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Niet het fijnste jaar… laten we hopen dat het in 2021 beter wordt en dat we
elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten op school!
Helaas starten we het schooljaar met een scholensluiting. Gelukkig hebben we tijdens de eerste
scholensluiting in maart al veel ervaring opgedaan met het geven van online-thuisonderwijs en kunnen we
dit na de kerstvakantie weer oppakken. Voor de ouders van groep 1 en groep 3 is het een nieuwe situatie.
Mochten er onduidelijkheden zijn (en dat geldt voor iedereen) of het lukt niet, bel dan gerust naar school.
Dan proberen we op afstand te helpen.
We wensen iedereen een fijne jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2021!
Hieronder nogmaals de afspraken voor het online thuisonderwijs vanaf 4-01-2021:

Groep 1 en 2:
- dagelijks publiceren de leerkrachten van groep 1 en 2 om 9.00 uur een filmpje op Social Schools. Hierin
vertellen zij over een leerdoel en waar uw kind thuis mee aan de slag kan.
-de kinderen hebben dinsdag 15-12-2020 een winterboekje mee naar huis gekregen. We vragen aan de
ouders om hier nog niet mee aan de slag te gaan en de instructies van de leerkrachten vanaf 4-01-2021 te
volgen.
-Onderbouwd.online is een portaal voor ouders waar veel informatie en tips zijn te vinden voor aanbod voor
de kinderen van groep 1 en 2. De activiteiten sluiten aan bij onze methode.
Veel ouders, verzorgers maken er al gebruik van. Een aanrader!
-Onderbouwd app: voor de leerlingen van groep 1 en 2 is er een speciale onderbouwd app. Ook deze sluit
prachtig aan bij onze methode. Er staan allerlei leuke oefeningen en activiteiten op. Ook de app is nu en in de
kerstvakantie beschikbaar.
In de bijlage nog meer informatie over het thuisonderwijs aan groep 1 /2. Deze informatie is ook al eerder
verstrekt via Social Schools. Lukt het toch niet of zijn er vragen over het onderbouwd portal of de app mail
dan uw vraag naar Karin: karin.goerres@schoolloevestein.nl

Speciaal voor groep 2:
- het aanbod van groep 2 wordt aangevuld met oefeningen uit Gynzy, een digitaal programma.
Inlogcodes hebben betreffende ouder, verzorgers via Social Schools gekregen. Graag integer mee omgaan.
-de leerlingen van groep 2 krijgen twee keer in de week online les via Google Meet. Dit is op maandagmiddag
en op woensdagmiddag en start om 13.00 uur.

Groep 3 t/m 8
-vanaf maandag 4-01-2021 verwachten we alle leerlingen van groep 3 t/m 8 om 9.00 uur op Google Meet.
-de leerlingen krijgen online les van 9.00-12.00 uur. Van 10.00-10.30 uur is het pauze.
-we verwachten net als in maart 2020 alle kinderen online. Bij ziekte of verhindering dit doorgeven via Social
Schools of telefonisch.
-’s middags zijn er opdrachten die de leerlingen zelfstandig kunnen maken.
-we vragen aan de leerlingen om niet vooruit te werken in de werkboeken en de instructie van de leerkracht
af te wachten.
-zijn er problemen met inloggen, dan naar school bellen en proberen we op afstand te helpen (van maandag
t/m donderdag is er sowieso iemand aanwezig).
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Voor het werken met Meet gelden de volgende afspraken. Deze zijn belangrijk om het digitaal thuisonderwijs
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit ging in maart ook hartstikke goed, we hebben dan ook alle
vertrouwen dat het deze keer gaat lukken!
-Inloggen vanaf 8.50 uur.
-Na het inloggen, zetten alle leerlingen de microfoon uit.
De ruis op de achtergrond in de huiskamers is erg lastig bij het geven van instructies. Voor de leerlingen is het
fijn dat ze een koptelefoon of ‘oortjes’ hebben, zodat zij zich kunnen concentreren op de instructies en op het
te maken werk.
-Net als in de klas verwachten we tijdens de Meetsessie een leerhouding en een luisterhouding
Tijdens de Meetsessie van 9.00-12.00 uur verwachten we dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 alleen het
schoolwerk voor zich hebben. Andere speeltjes (mobiele telefoons) en storende factoren graag bewaren voor
na de sessie. De leerkracht geeft net als in de klas beurten we verwachten dan, net als op school, een
luisterhouding. Er doorheen praten is op school storend en bij Meet ook.
-We verwachten alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 9.00-12.00 uur online in Meet
Inloggen vanaf 8.50 uur en pas ‘vertrekken’ als de leerkracht dit aangeeft. Bij ziekte graag afmelden via Social
Schools. Ouders van leerlingen die niet aanwezig zijn zonder afmelding worden gebeld.
Lukt het niet met inloggen? Bel dan naar school, dan zoeken we om een oplossing.
-Foto’s en opnamen maken (en verspreiden) van de online lessen mag niet. We vragen aan ouders,
verzorgers hier op toe te zien.
-En tot slot willen we de leerlingen vragen om niet te eten en te drinken boven het toetsenbord van het
Chromebook. Deze kan niet zo goed tegen kruimels en vocht…

Inloggen MOO / Google-Meet
- inloggen via MOO (moo.nl)
- gebruikersnaam leerling is: voorletter.achternaam@schoolloevestein.nl
- wachtwoord leerling invullen.
- tegel Google-Meet aanklikken.
- de vergadercode is: loevesteingroep3a of loevesteingroep6 of loevesteingroep7. Dus de naam van school,
groep, en de groep waar de leerling in zit (Bij groep 3A en 3B ook de toevoeging a en b erbij zetten.

Extra ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben proberen we dat ook deze keer via Google Meet te
realiseren. We nemen contact op met betreffende ouders om afspraken te maken over de tijd en de code op
Google Meet.

Middagprogramma
Van 9.00-12.00 uur krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 online les. ’s Middags kunnen ze zelfstandig
werken aan opdrachten die vanuit school worden gegeven (met name de oudere kinderen).
Heutink, één van onze schoolleveranciers biedt ook een leuk en gevarieerd programma aan voor de middag
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Dit is zeker een kijkje waard!
https://content-hg.heutink.nl/Website/pdf/digitale_flyer_ouders_2.pdf
Zie ook flyer in de bijlage.
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Noodopvang
Evenals de vorige thuisperiode is er tijdens de schoolsluiting noodopvang voor kinderen van wie één of beide
ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
zie: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Wel is er een wijziging in de opvang ten aanzien van de vorige scholensluiting. Toen werden de kinderen op
school opgevangen door de pedagogisch medewerkers van Kinderwoud. Nu moeten de leerlingen van school
Loevestein onder schooltijd door de leerkrachten worden opgevangen. En natuurlijk staan we hier voor en
gaan we dit oplossen! Wel vraagt dit veel van school, en zullen we zorgvuldig moeten afwegen wie voor
noodopvang in aanmerking komt. Ook zijn er kwetsbare kinderen die we graag een plekje op school gunnen.
Vandaar een beroep op iedereen om alleen een beroep te doen op de noodopvang als het echt niet anders
kan, zodat we er samen voor zorgen dat er een plekje op school is voor de leerlingen die dit echt nodig
hebben. In de gesprekken die er tot nu toe zijn gevoerd met ouders heb ik hier alle vertrouwen in.
Aandachtspunt:
School verzorgt alleen de noodopvang onder schooltijd (reguliere tijden zoals anders). Indien er opvang
nodig is voor 8.30 of na schooltijd (12.00 uur of 14.30 uur) dan moet dit aangevraagd worden bij de
Kinderopvang van Op ús Pleats of Kinderwoud. Hoe de procedures verlopen hebben de ouders met een
contract bij de kinderopvang reeds 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.
Indien er ouders, verzorgers zijn die vanaf maandag 4-01-2021, tijdens schooltijd, opvang nodig hebben,
kunnen een mail sturen naar: directeur@schoolloevestein.nl
We vragen aan ouders die noodopvang nodig hebben, dit tijdig, maar in ieder geval één dag van te voren
(voor 18.00 uur) te doen.

GGD
De onderzoeken voor de vijf- en zesjarigen op 11-01 en 18-01 gaan niet door. Er komt een vervolgafspraak.
Uitnodigingen worden naar betreffende ouders verstuurd door de GGD.
Op 14-01, 16-02 en 18-02 worden de negenjarigen (uit groep 5 en 6) opgeroepen door de GGD voor een
onderzoek en een vaccinatie. Dit vindt plaats op het consultatiebureau te Gorredijk. Betreffende ouders,
verzorgers krijgen een uitnodiging van de GGD.

Data januari
ma. 11-1
ma. 18-01

GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
Eerste dag na de kerstvakantie op school (en wij hopen een week eerder…)

di. 19-01
wo. 20-01
ma. 18-1
ma. 25-01

Intekenen voor contactgesprekken op 8, 9, 10 , 11 februari vanaf 18.00 uur (ouders,
verzorgers groep 1 t/m 8)
Start Nationale Voorleesdagen
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)

woe. 3-02

Administratiedag leerkrachten. Leerlingen zijn vrij.
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Fijne jaarwisseling en alvast een gezond en gelukkig 2021 gewenst!
Met vriendelijke groet,
Jeltsje Lieuwes
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