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Corona
Helaas gaat het met de cijfers van het aantal besmettingen in Nederland niet goed. Ook neemt het aantal
besmettingen onder kinderen toe. Dit komt onder andere doordat kinderen nu meer en sneller getest
worden. Indien een kind positief wordt getest, rekent de GGD 48 uur terug. Is het kind binnen deze uren op
school geweest, dan moet de hele klas in quarantaine.
Op school Loevestein zijn er op dit moment veel afmeldingen van leerlingen met corona-gerelateerde
klachten. Alle ouders, verzorgers die een kind afmelden worden door school gebeld (anoniem nummer) om
de klachten te bespreken en het vervolg af te stemmen. De gesprekken met ouders, verzorgers gaan in goed
overleg en dat is heel fijn!
Indien een kind getest wordt is het voor school van belang om zo snel mogelijk te weten wat de uitslag van
de test is.
Zodra er een leerling is met een positieve uitslag, laten we dit weten aan de ouders, verzorgers van
betreffende groep via Social Schools. Ook informeren we over de consequenties en het vervolg voor de
betreffende groep. Wat betreft de privacy: we zullen nooit zonder toestemming van ouders, verzorgers
telefoonnummers uitwisselen aan bijvoorbeeld de GGD.

Contactgesprekken groep 1 t/m 7 (online)
Volgende week starten de contactgesprekken via Google Meet. Indien ouders, verzorgers een Chromebook
nodig hebben, dan dit graag doorgeven via een mail aan de leerkracht.
Ouders, verzorgers kunnen indien gewenst vanaf verschillende locaties deelnemen aan het gesprek.
Het is mogelijk om met verschillende computers vanaf verschillende locaties tegelijk in te loggen. Iedereen
komt dan tegelijk, online in beeld.
Belangrijk:
Om in te loggen in het schoolaccount van uw kind moet u uitloggen op al uw eigen Google accounts!
Als dit niet lukt helpt het om de geschiedenis van uw internet-browser te wissen. Vervolgens:
stap 1: Ga naar www.moo.nl en klik op de gele knop ‘inloggen’
stap 2: Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw kind in
Stap 3: Klik op de knop ‘Google Meet’ en u wordt doorverwezen naar Google Meet.
Stap 4: Klik op ‘vergadering starten of deelnemen aan vergadering’
Stap 5: U moet een code invullen om deel te nemen, de code is als volgt opgebouwd:
loevestein-groep-naam van het kind. Voorbeeld: uw kind heet Anna en zit in groep 5.
Dan is de code: loevestein5anna
Stap 6: Klik op deelnemen
Zijn er meerdere kinderen in een gezin, dan kan het allemaal op hetzelfde Loevestein-account. U zit met het
Loevestein-account in de afgesloten schoolomgeving en het maakt dus niet uit van welk kind binnen het
gezin dit account is. Bij een nieuw gesprek kun je dus starten bij stap 4 en de code van betreffend kind
invullen. Mocht het onverhoopt niet slagen, dan nemen we de volgende dag telefonisch contact op om een
nieuwe afspraak te maken.
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Geef Kinderen een kans
De opbrengst voor het project Geef Kinderen een Kans was €414,94. Met deze bijdrage kunnen onze negen
adoptiekinderen weer een jaar naar school. Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage!

Herdenking bevrijding Gorredijk 14-04-1945
De drie basisscholen van Gorredijk hebben elk een oorlogsmonument geadopteerd. In overleg met de drie
scholen en het museum hebben we besloten de kranslegging bij de monumenten dit jaar wel door te laten
gaan, maar in een versoberde vorm.
Op woensdag 14-04-2021 gaan onze leerlingen van groep 8 een krans leggen bij de plaquette van Jan Eisinga.
Volgend schooljaar hopen we dit weer te kunnen doen in het bijzijn van de leerlingen van groep 7 en ouders,
verzorgers en andere belangstellenden.
In de (bovenbouw) groepen wordt aandacht besteed aan de WOII.

Data maart
29, 30 en 31-03

(Online) contactgesprekken groep 1 t/m 7

Data april
do. 1-04
vrij. 2-04 t/m ma. 5-04
di. 6-04
ma. 12-04 en di 13-04
woe. 14-04
do. 15-04

Rapport gaat mee naar huis
Paasvakantie
(online) MR vergadering om 19.30 uur
Schoolfotograaf op school? We weten nog niet zeker of dit door kan gaan.
Zodra er meer bekend is laten we dit weten.
Herdenking WOII Gorredijk
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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