
 

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

Betreft: update ontwikkelingen op de Mozarthof 

Van: Trix Stöve 

 

Hilversum, 5 juni 2020 

 

Zo langzamerhand komen we terug in het ‘normale’ leven op school. In beide gebouwen zijn nu 

leerlingen over de vloer. Wat is dat fijn! 

De leerlingen vinden het heerlijk om elkaar te zien en samen te spelen of bij te kletsen. 

Ook deze week hebben we gelukkig geen meldingen ontvangen over leerlingen of collega’s die het 

Coronavirus hebben opgelopen. 

Nu ook de VSO leerlingen weer regelmatig op school zijn ga ik stoppen met het sturen van de 

wekelijkse update met betrekking tot de ontwikkelingen op de Mozarthof. U zult incidenteel 

informatie ontvangen indien de landelijke maatregelen hier aanleiding toe geven of als er informatie 

te delen is met betrekking tot de gezondheid van leerlingen of personeel. 

Vlak voor de zomervakantie ontvangt u dan weer de gebruikelijke nieuwsbrief zoals deze voor elke 

vakantie uitkomt. Ook hiermee gaan we dan weer over tot ons normale patroon. 

 

Opening VSO 

Op 2 juni kwam de eerste ‘lichting’ leerlingen weer op school. Nu de week voorbij 

is hebben we iedereen weer in levende lijve kunnen zien.  

En wat deed iedereen het super goed! Want hoewel er veel hetzelfde is op 

school, is er ook veel veranderd. Allereest het dragen van een mondkapje in de 

bus, maar ook de looproutes in en om de school zijn echt even wennen voor 

iedereen. Het lijkt wel een trimparcours rond de school. 

Wat waren we verrast toen we ’s morgens de 

twee prachtige ballonnenzuilen en vier 

mooie trossen zagen staan die de ouders van Michaël naar de 

Mozarthof hadden gestuurd. We hebben ze over alle ingangen 

verdeeld. Het werd op deze manier een superfeestelijk welkom! 

Dank jullie wel, ouders van Michaël. We hebben er de hele week 

ontzettend van genoten. 
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Inrichting VSO 

In de zomervakantie krijgt het gebouw op nummer 29 nieuwe vloeren. We gaan het gebouw een 

meer stoere uitstraling geven die past bij een school voor voortgezet onderwijs.                        

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat voor de groepen van het SO die in dit gebouw gehuisvest zijn, 

het een gezellige en warme leeromgeving wordt. 

Ook worden de kleedkamers die horen bij de gymzaal aangepakt. Hier komen nieuwe gietvloeren in 

en nieuwe tegels op de wanden.  

Het leggen van de vloeren en de aanpassingen in de kleedruimten vraagt een grote logistieke 

operatie in de school. Vanaf deze week zijn we al een deel van de werkzaamheden begonnen.  

We hopen dat we na de zomervakantie kunnen starten op mooie nieuwe vloeren! Maar eerst moet 

er nog flink wat werk worden verzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen vrijdag 3 juli vrij  

Op vrijdag 3 juli a.s. zijn ALLE leerlingen vrij.  

We gaan op deze dag de interne verhuizing houden. Er zal op deze 

dag ook geen noodopvang zijn. Opvang door het Zandkasteel zal 

tijdelijk in het gebouw op nummer 31 plaatsvinden.  

De laatste lesdag van onze leerlingen is dan ook op  
donderdag 2 juli aanstaande. 
 
 

Graag tot de volgende nieuwsbrief! 

Groet, 

 

Trix Stöve 

 


