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Contactgesprekken groep 1 t/m 7 (online)
De contactgesprekken over de schoolontwikkeling van uw kind zijn op maandag 7 februari, dinsdag 8
februari, woensdag 9 februari en donderdag 10 februari en gaan (wederom) 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.
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.
Inloggen moet via het schoolaccount van uw kind en gaat als volgt:
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:
de gebruikersnaam is de eerste letter naam kind/punt/achternaam@schoolloevesstein.nl en het eigen
wachtwoord (deze zijn reeds in uw bezit). Binnen het gezin kan op 1 account ingelogd worden.
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
(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)
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.
Het plannen van de contactgesprekken kan vanaf dinsdag 18 januari 2022, 18.00 uur via Social Schools. Het
inplannen kan tot en met vrijdag 28 januari, 24.00 uur.
Mocht het echt niet lukken via Meet dan kan het gesprek eventueel telefonisch plaatsvinden.
Dit graag aangeven in een mail aan de eigen leerkracht (voornaam.achternaam@comprix.nl)
Wel graag alvast een tijdstip inplannen.
Indien gewenst kan er een Chromebook geleend worden van school. Ook dit graag aanvragen via de mail aan
de leerkracht. Uw kind krijgt dan op betreffende dag een Chromebook van school mee naar huis.
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Contactgesprekken groep 8 over keuze VO op school
De gesprekken over de keuze van voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 vinden plaats op
7, 9 en 10 februari 2022 op school. Ouders, verzorgers kunnen hiervoor intekenen op Social Schools vanaf
dinsdag 18 januari, 18.00 uur via Social Schools tot en met vrijdag 28 januari, 24.00 uur.
We verwachten alle ouders, verzorgers samen met het kind op school. Voor de gesprekken hebben we 20
minuten ingepland en tussen de gesprekken zit 5 minuten, om het ‘coronaproof’ te laten verlopen.
Indien de voorkeur uitgaat naar online gesprekken, dan dit graag voor vrijdag 28 januari 2022 doorgeven via
de mail aan willy.vandenbergs@comprix.nl

Toetsen
Vanaf maandag 17-01-2022 starten we met de afname van de Cito-toetsen in groep 3 tot en met 8.
In de groepen 3, 4 en 5 nemen we de nieuwste versie van de Cito af; Leerling in Beeld. Bij deze toetsen staat
de leerling centraal en ligt de focus op groei. De nieuwe toetsen zijn dit schooljaar beschikbaar voor groep 3,
4 en 5 en vanaf volgend schooljaar ook voor de groepen 6 t/m 8. Bij de ontwikkeling van de nieuwe toetsen is
goed geluisterd naar de ervaringen en bevindingen uit het onderwijs (bijvoorbeeld de toets rekenen minder
talig en de teksten bij begrijpend lezen korter). De toetsen kunnen op papier of digitaal afgenomen worden.
Met name de focus op groei en ontwikkeling spreekt ons erg aan. We zijn zeer benieuwd naar de ervaring
van zowel de leerlingen als de leerkrachten bij de vernieuwde toetsen.
De leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd in hun ontwikkeling met het observatie systeem van onze
methode Onderbouwd.

Rapporten graag meegeven
Graag ontvangen wij de rapporten van de kinderen weer op school, dan kunnen we ze vullen.
Donderdag 17-02-2022 gaan de rapporten weer mee naar huis en mogen de rapporten thuisblijven
tot juni 2022.

Disco-letterfeest groep 3
De leerlingen van groep 3 moesten op donderdag 16 december, een dag voor het Kerstfeest, in quarantaine.
Heel sneu! Op woensdag 19 januari gaan ze het gemiste feest inhalen met een disco-letterfeest.
De kinderen van groep 3 mogen deze dag verkleed op school komen. Meer informatie komt op Social Schools
groep 3.

Hoofdluis
Voorheen werden alle leerlingen na elke vakantie gecontroleerd door een aantal vrijwillige ouders. Door
corona was/is dit niet mogelijk. Het voorstel is om deze ‘service’ niet meer binnen school op te pakken en
daarbij het verzoek aan alle ouders, verzorgers hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. Indien
er hoofdluis wordt geconstateerd, dan graag het kind behandelen voor het weer naar school gaat en dit
melden op school. Wij kunnen dan andere ouders er op attenderen even extra te controleren. Zo kunnen we
samen een uitbraak van hoofdluis voorkomen. Hoofdluis is niet schadelijk, maar wel heel vervelend.
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Recent nieuws van de GGD over het gebruik van zelftesten (overgenomen van website GGD)
Zelftesten zijn geschikt voor testen bij klachten en voor preventief testen.
Testen bij corona gerelateerde klachten
Bij corona gerelateerde klachten kan er worden getest met een zelftest, maar er kan ook direct gekozen
worden voor een PCR-test bij de GGD.
Zelftesten zijn niet geschikt als een leerling of medewerker ernstig ziek is of in aanraking komt met kwetsbare
mensen.
•

•

Is de zelftest negatief? Dan kan de leerling of medewerker weer naar school. Blijven de klachten
aanwezig? Dan doet de leerling of medewerker een dag later opnieuw een zelftest of een PCR-test bij
de GGD.
Is de zelftest positief? Dan gaat de leerling of medewerker in isolatie en maakt zo snel mogelijk een
testafspraak bij de GGD.

Preventief testen
Voor alle medewerkers in het onderwijs en alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt het advies twee keer per
week een preventieve zelftest te doen. Met een preventieve zelftest kunnen besmettingen in vroeg stadium
worden opgespoord, voordat er klachten ontstaan of zonder dat er klachten zijn. Zo kunnen we verdere
verspreiding van het coronavirus voorkomen.
Let op: Een zelftest kan nooit gebruikt worden om een quarantaine te verkorten. Dit kan alleen vanaf de 5e
quarantaine dag met een PCR-test bij de GGD
Aanvulling school Loevestein over bovenstaande:
Bij twijfel of het verstandig is of uw kind bij een verkoudheid of andere klachten naar school kan,
bel gerust naar school dan bespreken we samen wat wijs is.

Data januari
Week 3 en 4 Afname Cito toetsen groep 3 t/m 8
di. 18-01
Intekenen voor de contactgesprekken vanaf 18.00 uur op Social Schools.
woe. 19-01
Disco-letterfeest groep 3.
do. 20-01
Start Nationale Voorleesweek
ma. 24-01 of di. 25-01 Voorstelling ‘Kodo’ in de Skâns voor groep 3 en 4? Afwachten of het door gaat.
woe. 26-01
Lyda Dijkstra (schrijfster) komt voorlezen in groep 1, 2 en 3 en bij de peuters.
We hopen dat dit door gaat, dit is nog even afwachten..
do. 27-01
Start week van de poëzie, thema ‘natuur’. In alle groepen wordt aandacht besteed aan
gedichten.
vrij. 28-01
Intekenen contactgesprekken tot 23.55 uur.

Data februari
woe. 2-02
Administratie-dag leerkrachten. Leerlingen zijn vrij.
ma. 7 t/m do. 10 februari
Contactgesprekken
woe. 16-02
Laatste LIO schooldag Susanne Hofman voor groep 1B.
Na de voorjaarsvakantie staat Jannie Timmenga op maandag, dinsdag en woensdag voor
groep 1B en Sytske Knevelman-Soet op donderdag en vrijdagmorgen.
woe. 16-02
MR vergadering
do. 17-02
Rapporten gaan mee naar huis en mogen tot juni 2022 thuis blijven.
ma. 21-02 t/m zo. 27-02
Voorjaarsvakantie
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