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Beste ouders en verzorgers, 

 

Omschakelen en omdenken. Zo kunnen we de afgelopen week het beste omschrijven. De 

kinderen gaan niet meer naar school, veel handen wassen, meer binnen zijn en ongetwijfeld 

minder contact met vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast werken veel ouders thuis en zijn er 

ouders waarvan nu meer verwacht wordt vanwege hun beroep. Langzaam merken we dat 

iedereen zijn draai wat begint te vinden. Soms zonder problemen, soms met hick-ups en 

uitdagingen.  

  

De scholen van Aves hebben zich aan het begin van de week van hun meest creatieve kant laten 

zien om ervoor te zorgen dat het onderwijs van uw kind(eren) thuis door kan gaan. Elke school 

doet dat op zijn eigen manier. We hopen dan ook dat al onze leerlingen de komende weken zoveel 

mogelijk met een glimlach thuis aan het werk zijn. Samenwerken met u als ouder is daarbij 

noodzakelijk. We realiseren ons dat u naast uw rol als ouder en uw werk, nu ook voor een deel de 

taak van de leerkracht overneemt. Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Onze waardering voor 

uw inzet is groot. U doet het fantastisch! 
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De school houdt u de komende week op de hoogte van het onderwijs van uw zoon of dochter, 

hoe zij dat aanbiedt en hoe het werkt. Zijn er vragen, schroom niet en neem dan vooral contact op 

met de leerkracht of directeur van de school van uw kinderen. We zijn er om elkaar te helpen deze 

periode. 

We willen u nog een aantal aandachtspunten meegeven, naar aanleiding van diverse vragen die wij 

deze week ontvingen. Mogelijk zijn ze voor u van toepassing.  

Scholen dicht tot en met 6 april 

In één van onze vorige brieven gaven we aan dat de scholen van Aves dicht zijn tot maandag 6 

april 2020. Dit moet zijn in ieder geval tot en met maandag 6 april 2020. Onze excuses voor 

eventuele verwarring.  

Ziek(melding)  

Is uw zoon of dochter ziek, vergeet u dan niet om hem of haar ziek te melden op school? Dat doen 

we om goed zicht te houden op het aantal zieke leerlingen.  

 

Volg vooral de richtlijnen van het RIVM. Is uw zoon of dochter niet in goede gezondheid (lichte 

verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn of koorts), dan kan uw kind helaas niet naar de opvang op 

school. Ook niet als u een vitaal beroep hebt. Zo voorkomen we zoveel mogelijk verdere 

verspreiding van het coronavirus.  

Geen eindtoets voor groep 8 

Minister Slob heeft deze week besloten dat er dit jaar geen eindtoetsen meer worden afgenomen 

in groep 8. Dit om de werkdruk voor leerkrachten op dit moment te verminderen. Welke gevolgen 

dit heeft voor uw kind(eren) en de overdracht naar het voortgezet onderwijs wordt komende 

week verder besproken en in kaart gebracht.  

 

De komende weken houden zowel wij als de scholen u op hoogte van de ontwikkelingen die voor 

u en uw kind(eren) van belang zijn. Laten we er zoveel mogelijk zijn voor elkaar. En als het even 

kan, maakt u dan van de nood een deugd. Doe samen met uw zoon of dochter een work-out in de 

kamer of in de tuin, ga voor één keer die PlayStation uitdaging aan, maak samen de mooiste 

legobouwwerken, lees elkaar een boek voor en test eens hoeveel u nog weet van rekenen en 

spelling.  

Veel succes en sterkte gewenst. En bovenal, pas goed op elkaar! 
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Met een vriendelijke groet, 

 

 

 

Kristiaan Strijker, 

Voorzitter college van bestuur 


