Woensdag aanstaande hopen we meer
duidelijkheid te krijgen vanuit de overheid
over het mogen opstarten van het onderwijs
op school. Zoals in de vorige nieuwsbrief aan
aangegeven zijn we op de achtergrond druk
bezig om een plan te schrijven. Dit plan zal, in
concept, woensdagavond 20 mei worden
besproken met de Ouderadviescommissie. We
hopen dat we vanaf 2 juni weer meer
leerlingen op school mogen ontvangen!

Belangrijke Data
20/5 – studiedag personeel, leerlingen vrij
21/5 en 22/5 – Hemelvaartsweekend, vrij
1/6 – 2e Pinksterdag, vrij

Schoolexamens klas 4
Het was toch nog best wel even spannend
voor een aantal leerlingen: de laatste
schoolexamens werden afgenomen!
Complimenten aan alle leerlingen: ze hebben
zich uitstekend aan de richtlijnen gehouden
die we hadden opgesteld!
Met jullie duimen we mee voor een goed
resultaat. De resultaten op de toetsen zullen
zichtbaar zijn in Eduarte vanaf 25 mei 15.00
uur.
Op 4 juni worden alle leerlingen gebeld door
hun mentor. De mentor zal hen vertellen of zij
geslaagd zijn of (nog) niet.
Vanaf 15 juni worden de
Resultaatverbeteringstoetsen gepland voor de
leerlingen die nog niet geslaagd zijn.
Uiteraard zal er een diploma-uitreiking
plaatsvinden dit jaar. Dit kan helaas niet op de
manier waarop we dit gewend zijn te doen.
We zullen de datum, tijd en invulling op korte
termijn met jullie communiceren.

Teamleider
Helaas laat de gezondheidstoestand van dhr.
Eikelenboom het op dit moment niet toe zijn
taken als teamleider uit te voeren. Met ingang
van volgende week zullen al zijn taken in

geheel worden overgenomen door mevr.
Stegeman. Zij is bereikbaar via
k.stegeman@aeres.nl .

Ouderadviescommissie
Zoals al aangegeven is er op woensdag 20 mei
een vergadering van de
Ouderadviescommissie (OAC). Heeft u als
ouders vragen over de 1,5 meterschool en wilt
u dat deze vragen besproken worden in de
OAC? Dan kunt u uw vragen mailen naar uw
klassenvertegenwoordiger. Dit kunt u doen tot
en met maandag 18 mei a.s. Deze vragen
zullen besproken worden en waar nodig
verwerkt in de schoolafspraken. Mailadressen
van uw vertegenwoordiger is terug te vinden
via deze link:
https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord/mijnaeres/ouderadviescommissie

