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Inhoud nieuwsbrief
Corona en persconferentie vrijdag
Data november en december

Persconferentie vrijdag.
Vrijdagavond 26 november is er opnieuw een persconferentie. Het is spannend welke maatregelen genomen gaan
worden en welke consequenties die zullen hebben voor de scholen.
We staan hier wat dubbel in, enerzijds hopen we voor de kinderen dat de scholen open blijven, anderzijds zijn er
veel kinderen die thuis zijn (ziek of in quarantaine) en hebben we te maken met een hoog percentage afwezige
teamleden. Dit laatste maakt het vooral lastig om het elke dag voor elkaar te krijgen dat alle groepen naar school
kunnen.
Zodra er meer bekend is over mogelijke maatregelen voor scholen en ook Comprix deze heeft vertaald naar de
eigen scholen, zullen we dit communiceren via Social Schools.
Indien de school dicht gaat, proberen wij zo snel als mogelijk het onderwijs op afstand weer op te pakken. Hiervoor
is het belangrijk dat de kinderen de gebruiksnamen en de wachtwoorden van diverse programma’s hebben. Deze
geven we morgen mee naar huis. We vragen aan ouders, verzorgers deze gegevens goed te bewaren.
Indien er in het weekend urgente zaken zijn dan kunt u mailen naar directie.loevestein@comprix.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Data november
do. 25-11 t/m woe. 1-12 Surprises groep 5 t/m 8 mogen op de trap gezet worden.
ma. 29-11
Onderzoek negenjarigen door verpleegkundige GGD, uitnodiging wordt door de GGD aan
betreffende ouders, verzorgers gestuurd. Locatie: consultatiebureau Gorredijk.

Data december
do. 2-12
do. 2-12
vrij. 10-12
ma. 13-12
woe. 15-12

Sinterklaasfeest groep 1 t/m 8.
Ivm Sinterklaasfeest geen gymnastiek groep 5 t/m 8
Kerstworkshops Ateliers groep 4 t/m 8
School wordt in kerstsfeer gebracht door het team.
Sylvia Plat van het gebiedsteam aanwezig op school, voor alle opvoedingsvragen.
Van 8.30 – 11.00 uur in de directie ruimte. Voor het maken van een afspraak of voor
telefonisch overleg is Sylvia bereikbaar op tel.nr. 06 82202120.
woe. 15-12
Werkgroep overleg Comprix (online), Jeltsje afwezig.
vrij. 17-12
Kerstworkshops Ateliers groep 4 t/m 8
do. 23-12
Kerstfeest op school Loevestein, meer info volgt.
ma. 27-12 t/m zo. 9-01 Kerstvakantie
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