Aan alle ouders en verzorgers

Onderwerp: coronavirus

Bijlage:

20 mei 2020

Beste ouders en verzorgers,
Vanaf 8 juni mogen alle kinderen weer naar school. Wat een mooie boodschap en een fijn
vooruitzicht! Van Emmeloord tot en met de polderdorpen én in Vollenhove en Kampen vullen
onze basisscholen zich dan weer met hele klassen tot aan de zomervakantie. Er blijft echter een
slag om de arm, de komende twee weken moet wel blijken dat het ook veilig is.
Van de kinderen, ouders en verzorgers tot aan leerkrachten en directeuren, we gaan allemaal
weer op zoek naar een vertrouwd ritme. En dat voelt best een beetje vreemd. Terug naar hoe het
was, binnen het ‘nieuwe’ normaal. Uiteraard houden wij en onze scholen rekening met zorgen die
er zijn over deze nieuwe stap. We zijn er wel van overtuigd dat het ons samen gaat lukken!
Hoe de volledige opening van onze scholen er per 8 juni uit gaat zien, is nog niet helemaal
duidelijk. Daarover wordt nu door onderwijsorganisaties en de overheid gesproken. De regels en
adviezen over de 1,5 meter afstand, hygiëne en allerlei andere zaken staan op die agenda. Aves
volgt dit op de voet en houdt zich aan deze adviezen. Ieders gezondheid blijft onze prioriteit. Uw
school zorgt er in ieder geval voor dat u op tijd weet waar u aan toe bent en waar u rekening mee
kunt houden. We verwachten dat die informatie na vrijdag 29 mei bij u zal zijn.
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Zowel wij als onze scholen zijn in ieder geval enthousiast over de eerste weken van de heropening
van de scholen die achter ons liggen. De kinderen zijn blij om klasgenoten en hun leerkracht(en)
weer te zien, om weer met elkaar te spelen en zeker om weer aan de slag te gaan met rekenen,
taal of te leren over de wereld waarin nu zoveel speelt. Ook al is het op afstand, voor onze
leerkrachten is het één op één contact met hun leerlingen weer hartverwarmend.
Laten we hopen dat alle nieuwe versoepelingen rondom het coronavirus vanaf nu voor iedereen
voorspoedig verlopen en dat we deze nieuwe stappen samen in goede gezondheid kunnen
maken.
Als Aves houden we u op de hoogte van grote belangrijke ontwikkelingen. Uw school laat u
weten wat dit voor u en uw kind(eren) betekent in de praktijk.
Voor nu wensen we iedereen een heel mooi Hemelvaartsweekend!
Met een vriendelijke groet,

Kristiaan Strijker,
Voorzitter college van bestuur
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