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Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

In de afgelopen dagen hebben we u meegenomen in de aanpak van Aves rondom het corona-

virus. Het zijn spannende en inspannende tijden. Dat geldt voor de samenleving maar ook voor 

ons, als onderwijs in het bijzonder. 

 

Aansluitend op het besluit van het kabinet en de RIVM informeren wij u dat ook de Avesscholen 

voor kinderen gesloten zullen zijn vanaf maandag 16 maart tot 6 april. 

 

Er wordt alleen opvang geboden voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen 

en zelf geen opvang kunnen regelen. We vragen ook aan hen die werkzaam zijn in de vitale 

beroepen om zoveel mogelijk de opvang voor hun eigen kinderen te regelen. Op die manier 

willen we het risico van onderling besmetten zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Mocht u werkzaam zijn in vitale beroepen en geen opvangmogelijkheid hebben dan wordt er op 

de school voor opvang gezorgd. Wilt u in dat geval hiervoor afstemming zoeken met de directeur 

van de school? 
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In de komende dagen zullen alle schoolteams met elkaar aan de slag gaan om te bespreken hoe 

zij het onderwijs op hun school op afstand vorm kunnen geven in de komende weken. Dit vraagt 

veel improvisatie creativiteit en flexibiliteit. We realiseren ons dat dit een ongekende situatie is. U 

wordt daar in de komende dagen door uw eigen school verder over geïnformeerd. 

 

We zullen als bestuur in de komende periode alert blijven om ieders gezondheid en veiligheid 

uiterst serieus te nemen. We blijven hierbij de richtlijnen van het kabinet en de RIVM volgen.  

 

We eindigen met de woorden van minister Bruins in de persconferentie: laten we in de komende 

tijd goed op elkaar letten! We wensen u en ons personeel alle steun voor de komende periode.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kristiaan Strijker, 

 

 

Voorzitter college van bestuur 


