
 

 

Aan: de ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof. 

Van: Trix Stove 

Betreft: update ontwikkelingen op de Mozarthof. 

 

Hilversum, 29 mei 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof, 

 

Hierbij ontvangt u de wekelijkse brief met informatie.  

De weken vliegen voorbij en met alle vrije dagen tussendoor is het elke keer weer schakelen in deze 

Corona tijd. Wát kunnen en mogen we al wel, wat moet nog even wachten. Langzamerhand pakken 

we de draad weer op en proberen we het vertrouwen te herwinnen dat we gezond kunnen blijven 

daarbij. 

Het zal u thuis waarschijnlijk niet veel anders vergaan. 

Gelukkig kunnen we u vertellen dat er zich nog geen zieke leerlingen of medewerkers hebben 

gemeld.  

 

Bereikbaarheid ouders is noodzaak                                   

Eén van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen om geen besmetting met het Coronavirus binnen de 

school te krijgen is dat leerlingen met ook maar de minste klachten thuis blijven. 

Als er klachten op school ontstaan willen we dat de leerlingen zo snel mogelijk naar huis gaan. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat u telefonisch bereikbaar bent én dat er iemand beschikbaar is om uw 

kind op te komen halen van school. Wilt u controleren of de school de nummers heeft waarop u 

bereikbaar bent? Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de telefoon aan te 

nemen, wilt u dan aan het klassenteam doorgeven wie in dat geval wél bereikbaar is. 

We rekenen op uw medewerking hierin. Alleen dan kunnen we het veilig houden voor iedereen! 
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Afdeling SO 

Inmiddels draait het SO weer op volle toeren. Het groepsdoorbrekend werken is gestart en de 

leerlingen vinden het fijn om weer hard aan het werk te kunnen zijn. Wat een kanjers zijn het toch! 

De gymlessen vinden met het heerlijke weer zoveel mogelijk buiten plaats. Met het zingen zijn we 

nog een beetje voorzichtig. Maar gelukkig kunnen we ook op allerlei andere manieren muziek 

maken. 

 

Naschoolse opvang SO – de Zorggiraf                                                   

Nu onze afdeling SO groeiende is, is er een grotere behoefte aan naschoolse 

opvang dan dat het Zandkasteel kan aanbieden. In goed onderling overleg 

met Karin van Zanden van het Zandkasteel hebben we daarom besloten om 

met een tweede partij afspraken te maken over het aanbieden van 

naschoolse opvang. De organisatie die dit na de zomervakantie gaat 

verzorgen is de Zorggiraf. 

Op de website van de Mozarthof kunt u een flyer vinden met informatie of 

neem een kijkje op: www.dezorggiraf.nl 

 

Afdeling VSO 

We kijken er naar uit om onze leerlingen van het VSO weer -gedeeltelijk- te ontvangen. In de 

afgelopen week hebben de collega’s hun klassen ingericht op de anderhalve meter afstand die we 

met elkaar moeten zien te bewaren. Ook hebben we de looprichtingen om en in de school met tape 

aangegeven. Het is een bonte boel, maar op deze wijze denken we voor iedereen een veilige 

omgeving te hebben gemaakt. 

Een speciaal dank je wel aan alle ouders van het VSO die nog tot 2 juni het thuisonderwijs hebben 

vorm gegeven. Dank jullie wel voor alle inzet, hulp en ondersteuning die jullie hebben geboden! 
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Brede school aanbod – met Pit 

Voor de leerlingen vanaf 14 jaar hebben we een organisatie gevonden die op sommige zaterdagen 

een aanbod verzorgt voor jongeren. De flyer staat op onze website! 

 

 

Leerlingenvervoer 

Vanaf 2 juni gaan ook de VSO leerlingen weer – deels- naar school. Omdat deze leerlingen in een 

andere leeftijdscategorie vallen moeten zij niet medische mondkapjes dragen in het busje. 

Dat zal voor iedereen even wennen zijn. 

Het is voor onze SO leerlingen fijn om vooraf te weten dat de VSO leerlingen mondkapjes dragen. 

Wilt u ze dit vertellen? 

 

Halen en brengen van en naar school 

Het wordt vanaf 2 juni aanstaande dus weer drukker op en rond de school 

met het parkeren van de busjes en de auto’s van de ouders die hun kind 

komen halen en brengen.  

Om het halen en brengen zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u 

met klem om niet langer dan noodzakelijk is, met uw auto bij de school te 

staan. Oftewel, zoen en zoef………………!         

Houdt u er rekening mee dat u wellicht een stukje moet lopen omdat het 

parkeerterrein vol is?         
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Joke Baas met pensioen 

Vandaag is de laatste officiële werkdag van Joke Baas. Onze Joke gaat heerlijk van haar pensioen 

genieten. Joke was vanaf 1 november 1998 werkzaam als leerkracht op de Mozarthof en is in de 

afgelopen vier jaar ook werkzaam geweest in het atelier. Onder Joke’s leiding hebben er een aantal 

prachtige exposities plaatsgevonden, o.a. in de etalages van de winkelstraat ‘de Gijsbrecht’ en op het 

Mediapark. We vinden het heel erg jammer dat we nu geen feestje voor haar kunnen geven om het 

afscheid te vieren, maar dat gaan we zeker nog doen!  

Dank je wel voor al het plezier en je inzet Joke! 

 

 

                       Dan wens ik u tot slot fijne pinksterdagen toe en tot 2 juni! 

 

  

 

 

 

 

                                                             Hartelijke groet, 

                                                                   Trix Stöve 

  


