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Beste ouders, verzorgers,
Goed nieuws bij de corona-persconferentie van dinsdag 15-02-2022! Bijna alle corona-maatregelen worden
opgeheven. Voor school Loevestein en alle betrokkenen betekent dit dat we na de voorjaarsvakantie (bijna)
terug gaan naar ‘normaal’. Dit is echter al best lang geleden en al lang niet meer vanzelfsprekend. Vandaar
de praktische uitwerking in deze nieuwsbrief.
Onderstaande versoepelingen gaan in op maandag 28-02-2022:

Inloop
Vanaf 8.15 uur zijn de deuren van school Loevestein open en mogen de leerlingen naar binnen.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en om 8.30 uur starten de lessen.
De leerlingen van groep 1A, 1B en groep 2 mogen weer door de ouders, verzorgers naar binnen worden
gebracht. Iedereen gaat door de hoofdentree naar binnen.
Na het ophangen van de jas mag de ouder, verzorger met het kind de klas in. Samen kijken op het planbord
waar het kind is ingedeeld. Vervolgens kunt u uw kind even op gang brengen met de activiteit en dan een
‘tút en derút’. Kinderen van groep 1 en 2 die zelfstandig kunnen, mogen natuurlijk ook zelfstandig de school
binnen gaan.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar de klas.

Locaties:
Groep 1A
- beneden in het speellokaal (linkerkant gebouw)
Groep 1B/2/3- beneden, de gele vleugel (rechterkant gebouw)
Groep 4B/5/6- eerste verdieping, de rode vleugel (rechterkant gebouw)
groep 4A/7/8 - eerste verdieping, de groene vleugel (linkerkant gebouw)

Groepsoverstijgende activiteiten
Lezen:
De cohortering van groepen is niet langer verplicht. Na de voorjaarsvakantie pakken we het BOUW-lezen en
het ‘trap-lezen’ weer op. Oudere kinderen lezen een aantal keren per week met jongere kinderen.
Ook willen we graag weer starten met het lezen van ‘lees-ouders’ met leerlingen.
We zijn hiervoor op zoek naar ouders, verzorgers die één of meerdere momenten per week willen lezen met
kinderen. Deze vraag wordt binnenkort uitgezet via Social Schools. Hielkje Koets coördineert het BOUW
lezen, het traplezen en het ouder-kind lezen.
Ateliers:
De ateliers van School Loevestein starten weer op vrijdagmiddag 4 maart voor de groepen 4 t/m 8. Er is
weer een zeer gevarieerd aanbod, o.a. schaken, breien, natuur, techniek en online presenteren. De kinderen
kiezen hieruit en volgen dan 3 weken lang een atelier.
Samen spelen op het plein:
Na de voorjaarsvakantie mogen alle kinderen in de pauze weer van het hele plein gebruik maken en mogen
ze weer met kinderen uit alle groepen spelen die op die op hetzelfde moment pauzeren. De cohortering (met
de eigen groep op een vaste plek) is opgeheven.
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Traktatiebeleid
Als een kind jarig is, wordt dit gevierd in de eigen klas. Het kind mag ook trakteren. De traktaties graag
gezond houden. Het jarige kind mag met een hulpje de klassen in de eigen vleugel langs om de leerkrachten
te trakteren. (Een jarig kind uit groep 5 gaat dus alleen naar de leerkrachten van groep 4B, 5 en 6 = rode
vleugel). Voor traktaties geldt dat de leerkrachten best hetzelfde als de kinderen lusten.
Na de voorjaarsvakantie wordt de traktatie weer samen opgegeten in de klas.

Mondkapjes
Na de voorjaarsvakantie zijn er geen mondkapjes meer nodig in de school.

Quarantaine beleid
Bij een positieve besmetting duurt de quarantaine vijf dagen. Bij een positieve (zelf) test graag ’s ochtends
voor 8.15 uur naar school bellen, zodat we op de hoogte zijn en dat we afspraken kunnen maken over werk
voor thuis.

Zelftesten
Het advies voor leerlingen (groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te
doen blijft. Elke dinsdag geven we de leerlingen van groep 6 t/m 8 twee testen mee naar huis.
Het is aan de ouders, verzorgers om hier wat mee te doen. We controleren dit niet.

Van de OV (ouderbijdrage)
Eind februari 2022 wordt de vrijwillige ouderbijdrage van uw rekening afgeschreven, indien u
hiervoor een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven. (In november 2021 is dit door
omstandigheden nog niet gebeurd)
Ouders, verzorgers die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief van de
penningmeester van de OV met het vriendelijke verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.
Ouders, verzorgers die graag een machtiging voor automatische incasso willen afgeven, kunnen hiervoor een
formulier bij Jeltsje halen.

Fijne voorjaarsvakantie en tot maandag 28-02-2022!
Data februari
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. 10-03
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!
Survival-tocht groep 5 t/m 8, meer info volgt.
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, meer info volgt.
Theoretisch verkeersexamen groep 7
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