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Beste ouders, verzorgers,
Ook de tweede week van het online thuis-onderwijs zit er bijna op. Naar verwachting zullen we dit ook nog
even moeten volhouden samen. Hierover volgende week meer nieuws..
Natuurlijk staat het online-thuisonderwijs niet in verhouding tot het onderwijs fysiek op school. Toch zien we
op onze beeldschermen hardwerkende kinderen, kinderen die luisteren, die met de les meedoen en heel
veel inzet vertonen. Wat zijn we als onderwijzend personeel ontzettend trots op onze leerlingen!!
Ook onze jongste leerlingen doen geweldig mee. De inzendingen van knutselwerken en andere opdrachten
zoals sneeuwmonsters, pinguïns en complete safariparken (met een echte leeuw, die woef zegt )
zijn prachtig om te zien!
Ook ouders, verzorgers, pakes en beppes willen we graag een compliment geven. We begrijpen dat het niet
altijd meevalt om de eigen dagelijkse werkzaamheden te combineren met kinderen thuis.
Hoewel we ernaar streven dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 van 9.00-10.00 en van 10.30 -12.00 uur
zelfstandig onder onze hoede zijn, is het voor sommige (jongere) kinderen zo nu en dan toch fijn als er even
extra ondersteuning is. Heel fijn!

Een aantal aandachtpunten voor het online thuiswerken
We vragen aan de kinderen om in de pauzes wat te eten en te drinken en niet tijdens de lessen (ook geen
kauwgom, dat doen we op school immers ook niet?).
Het Chromebook en de werkschriften tijdens het eten graag even aan de kant leggen, deze kunnen niet zo
goed tegen kruimels en vocht.
Ook vragen we aan de kinderen om niet vooruit te werken in de werkschriften. Op de weektaak staat per dag
aangeven wat er gemaakt moet worden. Werk af? Dan door met extra activiteiten of lekker een leesboek
pakken .

MOO
Helaas deze week veel storingen. Erg lastig en frustrerend voor iedereen! In de bijlage een brief van
Heutink ICT met excuses en de belofte dat het vanaf nu beter zal gaan. Hier rekenen we op!

Comprix
In de bijlage een brief van onze organisatie Comprix over de scholensluiting.

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.
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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 ieder 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.

Luistertip kinderboeken (doorgestuurd bericht)
We willen u de volgende tip niet onthouden.
De keus om hier gebruik van te maken is natuurlijk aan iedereen zelf!
Vind je nieuwe favoriete boek voor op je tablet!
Wil jij van alles meemaken, óók als je thuisblijft? Ontdek dan de coole digitale lees- en luisterboeken en
beleef een avontuur vanaf je eigen bank. Kosten: 1 cent! Er zijn weer allemaal nieuwe verhalen, dus er zit
vast iets voor je bij. Veel lees- en luisterplezier!
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/

Succes morgen en een fijn weekend gewenst.
Met vriendelijke groet, Jeltsje Lieuwes
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