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Beste ouders en verzorgers, 

 

De nieuwste maatregelen van onze regering waren geen grote verrassing. Het coronavirus houdt ons 

voorlopig nog wel in zijn greep. De deuren van alle Avesscholen blijven nu officieel tot en met 28 april 

dicht. Dat betekent dat de school van uw kind(eren) op zijn vroegst na de meivakantie weer open gaat. 

Iets waar wij nu al naar uitkijken! 

 

Al onze leerkrachten hebben er de afgelopen weken ontelbaar veel nieuwe collega’s bij gekregen. We zien 

de creatieve ondersteuning op maat aan de keukentafel en horen over het kunst en vliegwerk om alles 

gedaan te krijgen. Hadden we al gezegd dat we dat enorm waarderen?! Elke thuissituatie is anders en in 

deze tijd zijn er vaak geen standaardoplossingen voor problemen. Dat realiseren wij ons maar al te goed. 

Ervaart u knelpunten, neem dan vooral contact op met uw directeur. We zijn er om elkaar te helpen. 

Voor in de agenda 

Zowel Goede Vrijdag, 2e Paasdag als in de meivakantie zijn de scholen gesloten. Voor de leerlingen en 

medewerkers van Aves zijn dit geplande vrije dagen. Houd u er rekening mee dat onze scholen op die 

dagen uw kind of kinderen niet op kunnen vangen. De gemeenten zijn in deze periode verantwoordelijk 

voor noodopvang. U wordt via uw directeur geïnformeerd hoe er via uw gemeente eventueel 

noodopvang beschikbaar is. 
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Opvang op school & ziek zijn  

De landelijke richtlijnen van het RIVM zijn breed bekend. Toch willen we nog één keer het volgende laten 

weten. Heeft uw kind verkoudheidsklachten? In alle gevallen kunnen onze scholen uw kind dan niet 

opvangen op school. Ook niet als u een vitaal beroep heeft. Zo houden we de verspreiding van het virus 

zo klein mogelijk. Is uw kind ziek thuis en kan het geen schoolwerk maken, vergeet dan niet om ze ziek te 

melden op school.  

Een glimlach 

Heeft uw kind online, via bijvoorbeeld Microsoft Teams, al gesproken met de juf of meester en 

klasgenoten? Even met ze zwaaien, kletsen en natuurlijk serieus instructies volgen. Het zorgt vaak weer 

voor een glimlach op het gezicht in deze bijzondere tijd. Dat vinden we toch de moeite van het vertellen 

waard. 

 

‘Wees aardig en begripvol. Kijk naar iedereen om je heen en denk ook aan anderen. Ook al leven we op 

afstand, we zijn misschien wel dichterbij elkaar dan ooit.’ Deze woorden kwamen afgelopen dinsdag van 

onze regering. Daar hebben we als Aves niets meer aan toe te voegen.  

 

Zodra er nieuws of ontwikkelingen zijn, hoort u weer van ons of van school.  

Heb oog voor elkaar en blijf gezond.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Kristiaan Strijker, 

Voorzitter college van bestuur 
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