
 

En zo is er al weer een week voorbij. We zijn 

erg benieuwd naar de besluiten die de 

overheid op 21 april bekend gaat maken. 

Zouden we weer open kunnen en zo ja, op 

welke manier dan? We wachten het maar 

gewoon af. Ondertussen worden de docenten 

én de leerlingen steeds creatiever in het 

bedenken en maken van digitale opdrachten. 

In deze nieuwsbrief delen we weer een paar 

leuke foto’s met jullie! 

Vanaf maandag 27 april tot en met dinsdag 5 

mei is het meivakantie. We hopen dat 

iedereen dan lekker tot rust kan komen! 

 

Laptops/the Rent Company 

Als er een probleem is met de laptop, kan 

deze op afspraak worden ingeleverd op 

school.(via t.lei@aeres.nl)  The Rent Company 

komt de laptop ophalen en de leerling krijgt 

een leenlaptop. Na reparatie wordt de laptop 

weer teruggebracht naar school. Er zal dan 

vanuit de Rent Company een bericht naar de 

leerling worden verstuurd dat de laptop weer 

af te halen is. Wil je de laptop weer ophalen? 

Stuur een mail naar t.lei@aeres.nl en maak 

een afspraak! 

Klas 4 

Nu de slaag-zakregeling bekend is, weten we 

ook op basis waarvan leerlingen geslaagd zijn. 

Die informatie is met alle 4e jaars leerlingen en 

hun ouders gedeeld. Verder zijn alle 4e jaars 

leerlingen geïnformeerd over het volgende:  

- Uiterlijk vrijdag 24 april 12.00 uur 
moeten alle nog openstaande NBO’s 
zijn ingeleverd.  

- Op vrijdag 24 april is er de 
mogelijkheid tot het maken van 
schoolexamens die nog ingehaald 
moeten worden. Leerlingen die het 
betreft worden hierover apart 
geinformeerd. 

- De schoolexamens van periode 3 
worden afgenomen vanaf 11 mei.  

- Afname zal gaan volgens de richtlijnen 
van het RIVM. 

- Heeft uw zoon/dochter klachten? Dan 
mag hij/zij geen schoolexamens 
maken. Laat het ons weten. We 
zorgen voor voldoende 
inhaalmogelijkheden voor 4 juni. 

- Op 4 juni zullen alle 4e jaars leerlingen 
te horen krijgen of ze geslaagd zijn of 
nog niet. 

  

Vanuit de zorgco 

In deze veranderende tijd zal ook het gebruik 

van beeldschermen veranderen.  

Hierbij een filmpje waarin 

een paar tips worden 

gegeven: 
https://youtu.be/FDispT1vFlA  

- De tactus advieslijn, 
elke werkdag 
bereikbaar voor 
ouders, jongeren en 
professionals van 
08:30 – 17:00, 088-
3822887 

- Voor online 
informatie kunt u 
terecht op 
www.tactus.nl  

- Jongeren kunnen online terecht op 
www.drankendrugs.nl waar ze ook 
eventueel met iemand kunnen 
chatten. 

- Worstelt u zelf met een verslaving of  
juist iemand dichtbij u? Op 
https://intactherstelzelfhulp.nl/ staat 
informatie en is er elke avond een 
digitale zelfhulpgroep. 

Tactus biedt ondersteuning aan ouder(s) en/of 

verzorger(s) doormiddel van de oudercursus. 

De cursus is voor ouders en opvoeders met 

jongeren tussen de 12 en 23 jaar die 

problematisch alcohol drinken, (te veel) drugs 

(zoals wiet) gebruiken, overmatig gebruik 

maken van een beeldscherm (bijvoorbeeld 

gamen/social media) of gokken. 

Nu  de cursus niet face to face per gemeente 

kan worden gegeven, bieden wij de cursus via 
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een digitaal platvorm aan in geheel 

Flevoland. Ouders uit de gehele regio kunnen 

onder leiding van een preventiewerker met 

elkaar in gesprek omtrent de zorgen over hun 

kinderen. Mocht u nog verdere vragen hebben 

neem dan contact op via onderstaand 

telefoonnummer of via de mail; 

Helpflevoland@tactus.nl 

De oudercursus wordt aangeboden op: 

30 april, 7 mei, 14 mei en 28 mei  

Van 19.30 – 21.30 

Er wordt tijdens de cursus een 5e 

terugkomdag worden gepland.  

 

Creativiteit 

We willen graag weer wat leuke, creatieve 

resultaten van de leerlingen met jullie delen. 

- Voor beeldende vorming zijn 
leerlingen vormen van de letters van 
hun naam aan het zoeken in hun 
omgeving, herkent u de namen? 

- Voor Groen Profiel hebben leerlingen 
van de onderbouw thuis een 
fruitsalade gemaakt. Heeft u hem 
mogen proeven? 
 

 

Lente! 

Uiteraard hebben jullie het zelf ook gemerkt, 

maar het is op en top lente! 

Alles groeit en bloeit en er is ook weer een 

lammetje geboren!  
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