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Beste ouders, verzorgers,                                                vrijdag 20 maart 2020 

In de vorige weekmail informeerde ik u nog over aangepaste richtlijnen rondom het binnengaan van 
de school….. hoe snel kan het gaan. 
 
We willen u bedanken voor uw massale positieve reacties in de afgelopen week op de inspanningen 
die ons team heeft gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk op afstand voort te zetten. We kozen 
ervoor onze bestaande platformen te benutten en het onderwijs zo adaptief mogelijk in te zetten. 
We wilden gericht aanbod, zoals we ook op school realiseren. Onze teamleden hebben een mooie 
prestatie neergezet door het onderwijsproces zo goed mogelijk op afstand voort te zetten en te 
begeleiden.  
 
Natuurlijk vraagt dit ook veel van u, waar u nu thuis uw kinderen begeleidt en waar uw eigen 
werkzaamheden meer van u vragen, of waar u juist zorgen heeft omdat u uw werk niet kan of mag 
uitvoeren. Bovenal, dat is wat de mensen nu ook bindt, delen we de zorgen over de gezondheid van 
onszelf en de familieleden en over wat er nog op ons af komt. 
 
In de komende periode gaan we uw kinderen zo goed mogelijk blijven begeleiden.  
 
Ik wens u ook namens mijn collega’s sterkte en gezondheid toe, 
 
Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

 

Aanpassingen helpdesk 

Ook volgende week is onze helpdesk bereikbaar. Stuurt u een mail aan 

niels.hariot@absmiddelburg.nl.  

Stel kort uw vraag / probleem, meldt u het telefoonnummer waar we u op kunnen bereiken en schrijf 

erbij van welke leerling u de ouder bent. U wordt dan teruggebeld.  

 

Noodopvang 

Voor kinderen van wie een ouder in een vitaal beroep werkzaam is en die niet op een andere wijze 

kunnen worden opgevangen, organiseren we noodopvang. U kunt uw zoon-dochter aanmelden via 

info@absmiddelburg.nl. Vermeld daarbij de gewenste data en uw vitale beroep. 

 

Parro 

In de groepen waar Parro bij wijze van proef werd gebruikt, kan dit worden verlengd tot de 

zomervakantie. Voor de andere groepen nemen we binnenkort een besluit. 
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