
 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S), 

Gisteren hebben we de afsluiting gehad van de Kinderboekenweek. Op alle drie de  
scholen konden er mooie kunstwerken bewonderd worden en andere (werk)opdrachten 
die zijn gemaakt tijdens de Kinderboekenweek. Er hebben veel leerlingen het raadsel kun-
nen oplossen; super! 
Nu in het najaar merken we dat we weer meer ziekmeldingen krijgen, allerlei virussen 
hangen in de lucht en zo ook het coronavirus. Vanuit het ministerie is er in samenwerking 
met de PO-raad een sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit draaiboek is in de MR bespro-
ken en kunt u in de bijlage lezen. In dit draaiboek kunt u bij elk scenario de maatregelen 
op landelijk-, Aves– en schoolniveau nalezen. We zitten nu gelukkig nog in scenario groen 
en laten we hopen dat dit ook zo blijft. Op school zijn nog zelftesten verkrijgbaar, deze 
kunt u bij de leerkracht krijgen.  
 
Namens het team wens ik u een hele fijne herfstvakantie toe! 
 

Francien Soeter 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INLOOPWEEK 

Na de herfstvakantie is er weer een inloopweek. Deze week bent u het eerste 
kwartiertje van de ochtend van harte welkom in de klas van uw zoon/dochter 
om mee te doen met een activiteit in de groep. We hopen weer veel ouders in 
de groepen te mogen verwelkomen.  

SCHOONMAAKWEEK  

In de week van 31 oktober staat de eerste schoolschoonmaak gepland.  

Iedereen met de achternaam beginnend met de A t/m H staat ingedeeld in  

deze week. Er kan zowel onder schooltijd als na schooltijd schoongemaakt wor-

den. In Parro kunt u aangeven wat u wilt schoonmaken. Bij de leerkracht kunt u 

dan aangeven welke dag en tijdstip u die week komt om even een uurtje te hel-

pen met schoonmaken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op school 

schoon te maken, dan is er ook materiaal wat thuis schoongemaakt kan worden.  

 

Alvast bedankt voor de hulp. Na de herfstvakantie zal de lijst in Parro worden 

open gezet.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WIST U DAT… 

…    AVES onlangs een bestuursonderzoek van de inspectie heeft gehad. 

…    De drie standaarden (Visie, ambitie en doelen/ Uitvoering en kwaliteitscultuur/ Evaluatie, verantwoording en dialoog)                               

zijn beoordeeld. 

…    De inspectie voor het onderzoek ook scholen heeft bezocht. 

…    Ze toen ook naar onze Kenniswerkplaats Florescat hebben gekeken. 

…    AVES als eindoordeel een GOED heeft gekregen. 

…    Wij daar erg trots op zijn! 

…    Alle teams van Aves taart hebben gekregen om dit te vieren. 

…    Wij zoveel taart hadden, dat we dit samen met alle leerlingen konden opeten. 

…    Een feestje samen vieren zo veel leuker is! 

Fijn vakantie! 

 

DATUM ACTIVITEIT 

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie  

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Inloopweek  

Woensdag 26 oktober Luizencontrole  

Woensdag 26 oktober  Lunch AC en MR  

Vrijdag 28 oktober Voorstelling groep 4/5/6 

Maandag 31 oktober t/m 4 november Schoonmaakweek  

Vrijdag  4 november  Nieuwsboog  

Agenda 

 
Juf Elisa is zaterdag 15 oktober jarig, Jesse en Ties zijn 

donderdag 27 oktober jarig, Sophie P. is zaterdag 29 

oktober jarig en Rick is donderdag 3 november jarig. 

Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne 

verjaardag toe.  

LESSEN LEREN LEVEN  

Na de herfstvakantie start het nieuwe thema: Wens, in de bijlage vindt u de ouderbrief.  


