Prikbord 18 november 2021
Corona
In verschillende groepen zijn leerlingen, of familieleden van leerlingen, besmet met het
coronavirus, zij zitten in quarantaine. Voor ons als school heeft dit betekend dat één klas
volledig in quarantaine heeft gezeten.
Wij ervaren dat u, als ouder, alert bent op klachten bij uw kind en dat leerlingen sneller dan
voorheen worden getest of uit voorzorg thuis worden gehouden. Op deze manier lukt het om
de besmettingen in school onder leerlingen en leerkrachten redelijk laag te houden.
Ook de oproep om alleen nog in school te komen als het echt nodig is, wordt door velen van
u gerespecteerd. Mocht u toch nog naar binnen komen, dan vragen wij u uw handen te
desinfecteren, de 1.5 m. ten opzichte van andere volwassen in acht te nemen. U kunt ook
aangeven via Parro dat u een gesprek met de leerkracht wenst.
Tot nu toe komen, na triage, externen zoals stage coördinatoren, fysiotherapeuten,
dyslexiebegeleiders nog in de school om leerlingen en studenten te begeleiden. Zolang dit
verantwoord is zullen we dit blijven doen in het belang van de leerlingen.
Leraren tekort
U heeft er vast al wel eerder iets van gehoord of over gelezen. Er is een enorm leraren
tekort. Tot nu toe was er bij Aves een goed gevulde invallerspool. Maar helaas…. ook wij
ondervinden inmiddels het tekort aan leerkrachten. Dat betekent dat bij ziekte van een
leerkracht het steeds lastiger wordt om een invaller voor een groep te krijgen.
Bij ons op school lukt het redelijk om intern één en ander op te lossen. Maar ook dat wordt
steeds lastiger. Een groep verdelen over andere groepen is nu in coronatijd ook niet de
meest handige oplossing en kan ook maar voor één dag. Dit kan betekenen dat een groep
naar huis moet, omdat er geen leerkracht is. Daarom graag uw aandacht voor de tekst
hieronder:
Invallers
We merken dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te vinden indien
een leerkracht uitvalt. Aves beschikt over een ruim gevulde vervangerspool van rond de 15
fulltimebanen. Momenteel is dit niet genoeg om alle vervangingsaanvragen te kunnen
voldoen. Kent u binnen uw netwerk nog mensen met een onderwijsbevoegdheid die graag
voor Aves willen werken, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met:
Henny Nijenhuis van Aves (h.nijenhuis@aves.nl) of
telefoonnummer 0527-610597
Jaarvergadering
De jaarvergadering stond gepland voor maandag 22 november 2021. Helaas kan de
vergadering niet fysiek op school plaatsvinden. Dit ivm coronamaatregelen.
De jaarvergadering vindt nu plaats op maandag 29 november om 19.30 uur en zal digitaal,
via Teams, gehouden worden. De komende week ontvangt via de Parro-app meer informatie
en een uitnodiging om u voor deze digitale vergadering aan te melden.
Vriendelijke groet Activiteitencommissie Albert Schweitzerschool.
Informatiebrief Aves
Tegelijkertijd met dit prikbord ontvangt een informatiebrief vanuit Aves. In deze brief leest u
enkele mededelingen rondom corona en het leraren tekort.

