Nieuwsbrief week 10 (8-03-2021)

Adres School Loevestein:
Berend Wapstrastrjitte 1
8401 NN Gorredijk
Telefoon: 0513-461557

Mail: info@schoolloevestein.nl
Website: www.schoolloevestein.nl

Onderwerpen Nieuwsbrief
Contactgesprekken groep 1 t/m 7

Nieuwsbrief van de bibliotheek

Contactgesprekken groep 8

Data maart

Rapport

Contactgesprekken groep 1 t/m 7
De contactgesprekken zijn op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart en gaan online
via een Google-Meet gesprek.
De voortgangsgesprekken zijn voor alle ouders, verzorgers. We verwachten dat de leerlingen van groep 6 en
groep 7 ook aanschuiven. De ouders van groep 4 en 5 geven we de keus of ze het voortgangsgesprek samen
met hun kind willen doen. Het voortgangsgesprek van groep 1, 2 en 3 is alleen met de ouders, verzorgers.
Intekenen voor de contactgesprekken kan vanaf dinsdag 9 maart 2021, 18.00 uur via Social Schools tot en
met vrijdag 19 maart 2021, 24.00 uur.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben tijdens de scholensluiting les gekregen via Google-Meet. De
leerlingen van groep 1 en 2 hebben kringgesprekken gevoerd via Google-Meet. Het contactgesprek met de
leerkracht gaat via hetzelfde Loevestein account, wat uw kind heeft gebruikt (eerste letter naam
kind/punt/achternaam@schoolloevesstein.nl) en het eigen wachtwoord. Binnen het gezin kan op 1 account
ingelogd worden (ook die van een broertje of zusje).
De code voor het deelnemen aan ‘de vergadering’ is als volgt opgebouwd:
loevestein-groep-naam. Bijvoorbeeld als het kind (Piet) in groep 3 zit: loevestein3piet
of wanneer het kind (Anna) in groep 5 zit: loevestein5anna
Indien gewenst kan er een Chromebook geleend worden van school. Dit graag via een mail aangeven bij de
leerkracht. Het mailadres van alle leerkrachten van school Loevestein is als volgt opgebouwd:
voornaamleerkracht.achternaam@schoolloevestein.nl . Lukt het niet dan even naar school bellen en gaan we
het regelen.

Contactgesprekken groep 8
De gesprekken over de keuze van voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 vinden plaats op 19,
24, 25 en 26 maart. We verwachten de ouders, verzorgers en kind op school. Meer info via Social Schools.
Ouders, verzorgers van groep 8 kunnen hiervoor intekenen op Social Schools vanaf vrijdag 5 maart 18.00
uur tot donderdag 11 maart 23.55 uur.

Rapport
We vragen aan ouders, verzorgers het rapport uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 weer mee terug te geven naar
school, zodat wij het weer kunnen vullen. Donderdag 1 april gaat het rapport weer mee naar huis en mag het
tot juni 2021 thuis blijven. Op de nieuwsbrief geven we aan wanneer het rapport weer mee terug moet naar
school.

Nieuwsbrief van de bibliotheek
In de bijlage de nieuwsbrief van de bibliotheek met informatie over het lidmaatschap en leuke leestips voor
kinderen.
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Data maart
Vrij. 5-03
ma. 8-03 t/m 12-03

Inschrijven contactgesprekken groep 8 vanaf 18.00 uur op Social Schools
lesweek
Groep 8 CITO spelling en rekenen
afname leestoetsen DMT/AVI groep 3 t/m 8
di. 9-03
Inschrijven (online)contactgesprekken groep 1 t/m 7 vanaf 18.00 uur
op Social Schools
week 11 +12
CITO toetsweken groep 2 t/m 8
week 11
Projectweek geef Kinderen een kans, meer info volgt
woe. 24-03
Administratiedag voor leerkrachten, de leerlingen zijn vrij
19, 24, 25 en 26-03
Start VO gesprekken met kinderen en ouders groep 8 op school
29, 30 en 31-03
(Online) contactgesprekken groep 1 t/m 7
do. 1-04
Rapport gaat mee naar huis
vrij. 2-04 t/m ma. 5-04 Paasvakantie

Wijzigingen in adresgegevens
Bij verhuizing en/of verandering van telefoonnummers en/of mailadres dit graag via de mail doorgeven aan
school: directeur@schoolloevestein.nl
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