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Geachte ouders, verzorgers,  
 
De laatste twee schoolweken voorafgaande aan de herfstvakantie zijn aangebroken! 
Aanstaande vrijdag heeft het team van de Architect een studiedag. Op deze dag willen we een keuze 
maken voor een nieuwe methode voor sociaal emotionele vorming. De leerlingen zijn deze dag vrij. 
Afgelopen weken heeft de school helaas te maken met relatief veel zieke en afwezige leerkrachten. Daarbij 
zijn inmiddels liefst vier collega’s positief getest op corona. Vandaag, vrijdag 30 september, werd de 
invalleerkracht getroffen door het COVID-virus waardoor helaas voor het eerst dit schooljaar groepen thuis 
moesten blijven.  
 
Zoals u in de media kunt vernemen, is er momenteel landelijk een toename van COVID-besmettingen en 
wordt er ook serieus rekening gehouden met een coronagolf. Afgelopen week heeft het team om die reden 
preventief een corona draaiboek vastgesteld. Dat geldt overigens voor alle scholen van ASG. Het is 
belangrijk om goed voorbereid te zijn. 
 
Tot op vandaag kon er dit schooljaar in alle groepen dagelijks les worden gegeven. Dat is erg fijn want het is 
belangrijk dat dit primaire proces doorgang kan blijven vinden ondanks het leerkrachtentekort. Door dat 
tekort zijn er namelijk ook nauwelijks vervangers beschikbaar. Tijdens de bijeenkomst van bestuur en 
directies is dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde geweest afgelopen week. De kans op meer 
beschikbare leerkrachten op korte termijn is helaas nog niet groot. Binnen alle besturen van Almere wordt 
zorgvuldig overlegd over deze zorgelijke ontwikkelingen. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden. 
 
Zoals al eerder gezegd moesten deze vrijdag de eerste groepen thuis blijven. Houdt u er daarom a.u.b. 
dagelijks rekening mee, dat het kan voorkomen dat u ’s ochtends onverhoopt een bericht krijgt via Social 
Schools waarin staat dat we uw zoon of dochter helaas niet op school kunnen ontvangen vanwege ziekte of 
afwezigheid van de leerkracht? Ik verzoek u vriendelijk doch dringend hier goed op voorbereid te zijn, zodat 
uw zoon of dochter thuis of elders kan verblijven. 
 
Hartelijke groet, 
 
Leon Dijcks 
Interim directeur 
 
 
 

Agenda 
7 oktober                   Lesvrije dag: studiedag 
17 t/m 21 oktober   Herfstvakantie 


