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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Vorige week is er vanuit het college van bestuur van Aves naar jullie gecommuniceerd dat er vrijdag 

meer duidelijkheid komt over school in de periode tussen 8 juni en de zomervakantie. We zijn hier-

in afhankelijk van de adviezen vanuit de experts van het Outbreak Management Team van de over-

heid. Doordat deze adviezen nog op zich laten wachten zal er pas volgende week meer duidelijk-

heid komen. We doen er alles aan hier zo snel mogelijk over te communiceren. Wij houden u op de 

hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Francien Soeter 

Cito 

Zoals u misschien wel al in de kalender heeft zien staan, stonden de toetsweken Cito voor aanko-

mende periode gepland. Wij zullen deze toetsen nu niet afnemen maar straks in september.  De 

periode tot aan de zomervakantie gebruiken wij om te investeren in een veilige schoolomgeving 

waarin de leerlingen weer tot leren komen in de schoolse setting en het behalen van de leerdoelen.  

 

Portfolio 

De leerlingen ontvangen  op vrijdag 19 juni een portfolio, deze zal er iets anders uitzien. We passen 

het portfolio aan de huidige situatie. De leerlingen zullen bijvoorbeeld ook gaan terugblikken op 

het thuiswerken.  

Het advies vanuit Aves is om de leerlingen geen cijferbeoordeling te geven, dit omdat we op dit 

moment te maken hebben met een niet-ideale setting. Dit advies volgen wij op en er wordt geen 

cijferrapport bij het portfolio gegeven. De leerkrachten zullen wel een verhaaltje schrijven over hoe 

het met uw zoon/ dochter gaat betreffende de verschillende vakgebieden. 

De oudergesprekken staan gepland in de week van 22 juni, deze zijn naar behoeften en zullen, zo-

als het er nu naar uitziet, via Teams gehouden worden.  

Pre-advies groep 7 

De adviesgesprekken van de leerlingen van groep 7 zullen in september/ oktober plaatsvinden. 

Parro 

In februari zijn we een pilot gestart met het digitale communicatiesysteem Parro. We hebben de 

afgelopen maanden veelvuldig gebruikgemaakt van dit systeem.  Dit met als doel ouders, op een 

simpele, visueel aantrekkelijke wijze, (meer) inzicht te geven in wat er gebeurt in de groep. We zijn 

benieuwd naar jullie ervaringen. Binnenkort zal u gevraagd worden een enquête over het gebruik 

van Parro in te vullen.  
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Afscheid groep 8 

Vanwege de maatregelen die getroffen worden tegen het Coronavirus kan de geplande musical-

avond niet doorgaan in de oude vertrouwde vorm. De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar geen 

musical samen met de rest van de leerlingen uit de groep. Wij willen als school het afscheid van 

groep 8 natuurlijk niet zo voorbij laten gaan en onze kanjers van groep 8 in het zonnetje zetten. Vrij-

dag 26 juni willen wij een gezellige dag plannen voor groep 6/7/8, om zo ook met elkaar afscheid te 

kunnen nemen. In de avond willen wij dan de leerlingen van groep 8 met de ouders uitnodigingen 

voor een aangepast afscheid. Over de invulling van 26 juni houdt de groepsleerkracht u nog op de 

hoogte 

Meester– en juffendag 

Woensdag 1 juli staat de meester-en juffendag gepland. Deze dag 

willen wij samen met de leerlingen nog steeds vieren. Het ligt even 

aan de regels wat wij straks wel/ niet mogen gaan/ kunnen doen.  

Als het allemaal mag volgens de richtlijnen, willen wij graag een  

vossenjacht houden. Wij dachten dat het leuk zou zijn dat  u, als ouder, dan verkleed als ‘vos’ in de 

wijk verstopt zit.  

Wie o wie vindt dit leuk en kan ons helpen op 1 juli?  Graag opgeven bij de groepsleerkracht of juf 

Francien. Zo kunnen wij alvast inventariseren hoeveel ’vossen’ wij hebben.  

Jarig 

Juf Antoinet is maandag 1 juni jarig, Hanne is 7 juni jarig en Milan is 8 juni jarig. 

Alvast gefeliciteerd allemaal, wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe.  

 

Agenda 

maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag; alle leerlingen vrij 

dinsdag 9 juni: Vergadering MR 

Vrijdag 12 Juni: Nieuwsboog 

 

 

 

 

 

 

 


