Nieuwsbrief 15, week 49 (6-12-2021)

Adres School Loevestein:
Berend Wapstrastrjitte 1
8401 NN Gorredijk
Mail: loevestein@comprix.nl
Telefoon: 0513-461557 Website: www.schoolloevestein.nl

Inhoud nieuwsbrief
Corona en persconferentie vrijdag
Afwezige teamleden en vervanging

Zelftesten voor leerlingen groep 6 t/m 8
Data december

Sinterklaasfeest
Vandaag was Sinterklaas bij ons op school. Inderdaad zonder mijter. Gelukkig hadden de kinderen allemaal
prachtige mijters voor hem gemaakt, voor elke dag een andere… Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 4 had de
Sint een cadeautje meegebracht en de kinderen van groep 5 t/m 8 hadden voor elkaar een surprise gemaakt.
Wat was er weer veel aandacht geschonken aan de surprises en gedichten, geweldig!
Alle afwezige kinderen waren vandaag online aanwezig, fijn! Alle surprises zijn gistermiddag langs gebracht bij de
afwezige leerlingen van groep 5 t/m 8. De afwezige leerlingen van groep 1 t/m 4 werden vandaag verrast met een
bezoekje van Sinterklaas en natuurlijk had hij ook cadeautje bij zich! We kunnen terug zien op een prachtig
Sinterklaasfeest. Hier willen we onze ouders, verzorgers graag van mee laten genieten. Een impressie is te zien in
de film op Social Schools.

Afwezige teamleden en vervanging
Deze week en ook volgende week veel afwezige teamleden. Het is als volgt geregeld:
Martzen Bruining (leerkracht groep 1A en groep 2) zit in quarantaine. We hopen dat Martzen er eind volgende
week weer is.
Vervanging groep 1A en groep 2:
Groep 1A
vrij. 3-12
ma. 6-12
di. 7-12
woe. 8-12
do. 9-12

vrij. 10-12

Leerlingen zijn vrij
Karin Goerres
Karin Goerres
Jannie Timmenga
Martzen Bruining?
Indien afwezig dan staat Karin voor de groep. U hoort dit in de
loop van volgende week.
Indien Martzen Bruining donderdag aanwezig is, staat Karin
op vrijdag voor groep 1A.
Indien Martzen afwezig is, staat Karin in plaats van vrijdag,
donderdag voor groep 1A en zijn de leerlingen van gr. 1A
vrijdag vrij. U hoort dit in de loop van volgende week

Groep 2
Rienk Vlietstra
Eefke Eising
Eefke Eising
Eefke Eising
Eefke Eising

Martzen Bruining?
Indien afwezig dan
staat Rienk voor groep 2

Stefan de Lange (leerkracht groep 4B) zat afgelopen week in quarantaine en is op de vijfde dag positief getest.
Ook volgende week is Stefan afwezig.
Vervanging groep 4B en 5:

vrij. 3-12
ma. 6-12
di. 7-12
woe. 8-12
do. 9-12
vrij. 10-12

Groep 4B
Sytske Knevelman -Soet
Yvonne Welling
Sytske Knevelman -Soet
Rienk Vlietstra
Sytske Knevelman -Soet
Sytske Knevelman -Soet

Groep 5
Eric Bosch
Eric Bosch
Eric Bosch
Eric Bosch
Eric Bosch
Eric Bosch
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Willy van den Bergs (leerkracht groep 8) is positief getest op corona en in ieder geval
t/m woensdag 8-12 niet op school.
Vervanging groep 7 en 8:
Groep 7
Groep 8
vrij. 3-12
Bonnie de Boer
Leerlingen werken thuis
ma. 6-12
Bonnie de Boer
Aafje Hijlkema
di. 7-12
Bonnie de Boer
Aafje Hijlkema
woe. 8-12
Bonnie de Boer
Aafje Hijlkema
do. 9-12
Bonnie de Boer
Willy van den Bergs?
vrij. 10-12
Bonnie de Boer
Willy van den Bergs?
Vrij.mi. 10-12 Petra Hofstee
Willy van den Bergs?
Jelle Jan van der Duim (onderwijsassistent) zit al de hele week in quarantaine. We hopen Jelle Jan vrijdag 3-12
weer te zien op school.
We wensen alle zieke en/of afwezige leerlingen, zieke ouders, verzorgers en zieke en/of afwezige teamleden
sterkte en beterschap toe!

Zelftesten voor leerlingen groep 6 t/m 8
Onderstaand bericht ontvingen wij gistermiddag van het ministerie:
“Alle scholen in het basisonderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10 december een basisvoorraad
zelftesten voor leerlingen. Vlak voor de kerstvakantie zal er nog een tweede levering plaatsvinden die genoeg
voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie”.
Zodra de zelftesten op school Loevestein binnen komen, zullen we deze meegeven aan de leerlingen van groep 6
t/m 8. De testen worden thuis afgenomen. Verantwoordelijkheid voor afname ligt bij de betrokkenen zelf. Ook zal
er op school niet gecontroleerd worden of er zelftesten worden afgenomen.
Indien er sprake is van een positieve (zelf)test dan stellen wij het zeer op prijs dat ouders, verzorgers school
daarvan op de hoogte stellen, bij voorkeur telefonisch. Indien er sprake is van een positieve besmetting met
eventuele gevolgen voor een groep (bijvoorbeeld extra alert zijn), dan zullen wij hierover communiceren op Social
Schools. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, verzorgers van het positief geteste kind en alleen in
betreffende groepen.
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 december
woe. 15-12

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.
do. 23-12
Kerstfeest op school Loevestein, meer info volgt.
ma. 27-12 t/m zo. 9-01 Kerstvakantie
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