Nieuwsbrief 22, week 6 (07-02-2022)

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

Inhoud nieuwsbrief
Contactgesprekken groep 1 t/m 7
Contactgesprekken groep 8

Data februari
Data maart

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, donderdag 10 februari en vrijdag 11februari en zijn online via een googleMeet gesprek.
De voortgangsgesprekken zijn voor alle ouders, verzorgers. We verwachten dat de leerlingen van groep 6 en
groep 7 ook online 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 (online) 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.
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@schoolloevestein.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.
Indien gewenst kan er een Chromebook geleend worden van school. Dit graag aanvragen via de mail aan de
leerkracht. Uw kind krijgt dan op betreffende dag een Chromebook van school mee naar huis.

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
3, 7, 9 en 10 februari 2022 op school. We verwachten alle ouders, verzorgers samen met het kind op school.
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Data februari
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

Data maart
di. 1-03
woe. 2-3
woe. 2-03

woe. 9-03
do. 15-03
vrij. 18-03
vrij. 18-03
woe. 23-03
ma. 28-03

Boek lenen in de bieb, gr. 5 t/m 8
Directie overleg Comprix, Jeltsje afwezig
Spreekuur Sylvia Plat van het gebiedsteam op school.
Voor al uw vragen over opvoeden van kinderen kunt u terecht bij Sylvia.
Zij zit van 9.00-11.00 uur in de directieruimte. Voor het maken van een afspraak of voor
telefonisch overleg is Sylvia bereikbaar op tel.nr. 06 82202120.
Studiedag team school Loevestein, leerlingen zijn vrij!
Onderzoek digitale geletterdheid door onderwijsinspectie. Afname vragenlijst
in groep 8. Meer info volgt.
Theatervoorstelling Sûkerswiet op school Loevestein, groep 1 en 2.
Laatste instrumentenles groep 5 en 6.
Open dag??
Theoretisch verkeersexamen groep 7

2

