Nieuwsbrief week 12 (22-03-2021)

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

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

Onderwerpen Nieuwsbrief
Rapport meegeven!

Data maart

DigiD

Data april

Contactgesprekken groep 8

Rapport meegeven naar school
Nog niet alle rapporten zijn terug op school. We vragen dringend aan ouders, verzorgers het rapport vrijdag
19-03-2021 (morgen) mee te geven aan uw kind. Volgende week willen we graag starten met het vullen van
het rapport. 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.

Contactgesprekken groep 8
De VO-gesprekken met de ouders,verzorgers en leerlingen van groep 8 starten vrijdag 19-03. Deze zijn op
school. We vragen aan ouders, verzorgers om binnen school een mondkapje te dragen. Ook vragen we
ouders, verzorgers de kortste route, de witte trap in de hoofdentree, te nemen. Gesprekken die onder
schooltijd plaatsvinden zijn in de personeelsruimte (witte trap op, rechtsom). Gesprekken die na schooltijd
plaatsvinden zijn in het lokaal van groep 8 (witte trap, linksom). Graag op de afgesproken tijd aanwezig zijn
en niet te vroeg.

DigiD
Onderstaande tip kregen wij doorgestuurd:
Vraag een DigID aan voor je kind! Als je een schoolgaand kind hebt dat verkouden is of er ander kind in de
klas positief is getest op het coronavirus, dan moet je kind in quarantaine. Ook voor kinderen geldt het advies
om te testen. In geval van klachten is het advies dat zo snel mogelijk te doen, bij een quarantaine wegens
een besmetting in de klas op de vijfde dag. Na het testen moet je uiteraard eerst de uitslag afwachten
voordat je kind uit de quarantaine (en weer naar school!) mag.
Na een test bij de GGD kan het 24 tot 48 uur duren voordat je de uitslag krijgt. Bij sneltests (bij klachten) kan
dit sneller gaan, maar als je moet worden gebeld voor de uitslag kan dit alsnog 24 uur of meer duren. Als je
kind een eigen DigID heeft, heb je de uitslag sneller binnen. En kan je kind (bij een negatieve testuitslag)
sneller weer naar buiten.
De aanvraag van een DigID kan op zichzelf tot drie dagen duren. Daarom is het handig om dit al geregeld te
hebben vóórdat je kind überhaupt moet worden getest. Hier lees je meer over het aanvragen van DigID voor
je kind: https://www.dig...ag-ik-digid-aan

Geef Kinderen een kans
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de bijdrage. Hierdoor maken we het mogelijk dat negen
kinderen in Nepal weer een jaarlang naar school toe kunnen.
Morgen is de laatste dag dat de spaarpotten in de groep staan.
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Data maart
week 11 +12
week 12
woe. 24-03
19, 24, 25 en 26-03
29, 30 en 31-03

CITO toetsweken groep 2 t/m 8
Week van het geld, groep 7 doet hier aan mee.
Administratiedag voor leerkrachten, de leerlingen zijn vrij
Start VO gesprekken met kinderen en ouders groep 8 op school
(Online) contactgesprekken groep 1 t/m 7

Data april
do. 1-04
Rapport gaat mee naar huis
vrij. 2-04 t/m ma. 5-04 Paasvakantie
ma. 12-04 en di 13-04 Schoolfotograaf op school? We weten nog niet zeker of dit door kan gaan.
Zodra er meer bekend is laten we dit weten.
woe. 14-04
Herdenking WOII Gorredijk. In welke vorm dit gaat plaats vinden is nog niet bekend.
Meer info volgt.
do. 15-04
Eindtoets Route8, groep 8

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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