Aan ouders en verzorgers
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27 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,
Zoals beloofd, houden wij en de scholen u zo goed mogelijk op de hoogte over alles wat er speelt met
betrekking tot het onderwijs van uw kind(eren) in de huidige situatie. Als Aves doen we dat graag door
middel van deze brief.
We horen van vele kanten dat er zowel door de kinderen als door u als ouder of verzorger thuis
ontzettend hard wordt gewerkt aan of met de aangeboden lesstof. Het vraagt om planning en flexibiliteit.
Dit zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Onderwijs in crisistijd is voor iedereen nieuw en betekent
naar alle vermogen roeien met de riemen die je hebt. Dat merken ook onze scholen, leerkrachten en
medewerkers. Onze waardering voor uw inzet daarvoor is en blijft groot. Naast de zorgen voor de huidige
situatie, zien wij ook mooie initiatieven ontstaan en momenten van saamhorigheid en verbinding. Dat
houden we graag samen met u vast de komende tijd.
De ontwikkelingen rondom het coronavirus staan niet stil en dat heeft consequenties voor het onderwijs.
Weet dat we als Aves al vooruitkijken om de kwaliteit van het onderwijs voor ieder kind te behouden,
mocht de situatie met het coronavirus voortduren na 6 april.
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Groep 8 & de afsluiting van het schooljaar
Wij begrijpen eventuele vragen of zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind(eren), de overgang naar
het voortgezet onderwijs en natuurlijk de afsluiting van het laatste jaar op de basisschool. Concrete
antwoorden hoe we hier mee omgaan hebben we nog niet. Het zijn belangrijke momenten en daar willen
we in onze beslissingen zorgvuldig mee omgaan. Er wordt nu intensief over gesproken. Zodra we meer
duidelijkheid hebben, brengen we u op de hoogte.
Uitjes die niet door gaan
Als we kijken naar de huidige maatregelen, dan kunnen de komende maanden voor vele groepen diverse
uitjes, schoolreizen of kamp misschien niet door gaan. Ook dit heeft onze aandacht. Dergelijke sociale
activiteiten zijn van grote waarde in een schooljaar. Samen met school wordt er gekeken naar passende
oplossingen indien nodig. De directeur brengt u op de hoogte van een eventueel alternatieve invulling.
Online thuis werken
Voor alle leerlingen van alle scholen heeft Aves e-mailadressen aangemaakt. Hiermee wordt het voor
iedereen mogelijk om op afstand online instructies of lessen te volgen in een beveiligde omgeving. Elke
school bepaalt zelf of én in welke vorm ze hier gebruik van maakt en invulling aan geeft. Hierover wordt u
door uw eigen school geïnformeerd. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw directeur.
Geen laptop of internetverbinding thuis?
Heeft u thuis geen computer, tablet of ander device zodat de lesstof naar behoren kan worden gemaakt,
neemt u dan contact op met de directeur. Hetzelfde geldt ook voor het geval u geen toegang hebt tot een
internetverbinding.
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Voor in de agenda
In de jaarplanning van de scholen is op 20 mei een vrije dag gepland voor de leerlingen, in verband met
een dag voor alle Avesmedewerkers. Deze dag blijft voor uw kind(eren) een vrije dag.
We hopen u met deze brief weer op de hoogte te hebben gebracht over de stand van zaken op dit
moment. Veel succes in de komende periode en heb vooral oog voor elkaar.
Met een vriendelijke groet,

Kristiaan Strijker,
Voorzitter college van bestuur
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