
 

 

Aan: de ouders en verzorgers van leerlingen van de Mozarthof 

Betreft: update ontwikkelingen 

 

Hilversum, 17 april 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof, 

 

Week vijf van de schoolsluiting ligt nu achter ons. Wat een omschakeling voor iedereen. 

Het team van de Mozarthof dat zich snel heeft aangepast aan het ‘lesgeven op afstand’. Inmiddels is 

ook het beeldbellen gerealiseerd.  U als ouders en verzorgers verzorgen nu de schooltaken thuis met 

de kinderen en dat naast uw eigen werk en wellicht andere kinderen in het gezin. Wat een boel 

ballen om in de lucht te houden. De klassenteams onderhouden de contacten met u als ouders. 

Schroom niet om uw vragen te stellen! We proberen dan met elkaar weer een oplossing te 

bedenken. 

Bloemen van de Ouderraad.             

Verrast en blij waren we met de mooie tulpen die we als teamleden van u, via de Ouderraad, 

mochten ontvangen. Fijn zo’n blijk van waardering. Hartelijk dank daarvoor! 

Wat we tot nu toe horen is dat de meeste leerlingen en ook het meeste personeel gezond is. Laten 

we hopen dat we dit zo kunnen houden. 

 

Start school. 

Zoals u ongetwijfeld ook in de media heeft vernomen zal de regering op 21 april 2020 aankondigen 

welke maatregelen er versoepeld kunnen gaan worden en welke maatregelen nog van kracht blijven. 

Pas dan weten we of de school open gaat of gesloten zal blijven. We zullen u zo snel als mogelijk is 

informeren over de concrete uitwerking van een plan als de school weer open mag. 

Natuurlijk zijn we nu al aan het nadenken over wat we het beste kunnen doen als de school weer 

open gaat. Wat daarin voor ons het  meest spannend is, is het bewaren van de anderhalve meter 

afstand indien die regel nog van kracht is. Dat is niet goed uitvoerbaar, zo hebben wij geconstateerd. 

Onze leerlingen hebben behoefte aan nabijheid, anders voelen zij zich niet veilig en komen dan zeker 

niet tot leren. En natuurlijk hebben sommige leerlingen ook fysieke verzorging nodig. Ook het 
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wisselend wel en niet op school komen is voor de meeste van onze leerlingen niet overzichtelijk. 

Gebrek aan structuur is niet bevorderlijk voor hen. 

We zullen daarin dus goed alle mogelijkheden moeten verkennen en de voors en tegens tegen elkaar 

afwegen. Het kunnen zorgen voor ons aller gezondheid is daarin het belangrijkste aspect.  

 

Meivakantie 

De meivakantie staat voor de deur. In de week van 20 tot en met 24 april aanstaande is er nog werk 

aangeleverd, zodat u, als daar behoefte aan is, de structuur van werken kunt voortzetten. Het 

klassenteam zal in deze week nog contact opnemen om bij te praten en waarin u uw zorgen kunt 

delen.  

In de week van 27 april tot en met 1 mei is het ‘vakantie’. De klassenteams nemen in deze week geen 

contact met u op. 

 

Bereikbaarheid Mozarthof in de meivakantie                 

Omdat het bijzondere tijden zijn, zal de Mozarthof voor urgente zaken bereikbaar zijn. De telefoon 

staat doorgeschakeld en indien uw oproep niet aangenomen kan worden, kunt u mij bereiken op 

telefoonnummer: 06-30105437.  

Ook via de mail ben ik bereikbaar voor urgente zaken; t.stove@mozarthof.nl. Deze zal ik met 

regelmaat lezen in de komende twee weken. 

 

 

Tot slot 

Wens ik u een paar fijne, rustige en vooral gezonde dagen toe!                

Pas goed op elkaar. 

 

Met een hartelijke groet, 

Trix Stöve 
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