
 

 

Aan: de ouders van de leerlingen van de Mozarthof 

Van: Trix Stove 

 

 

Hilversum, 22 april 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof. 

 

Waarschijnlijk heeft u ook op het puntje van uw stoel gezeten bij het kijken naar de persconferentie, 

om te horen of de scholen al open zouden gaan. 

Voor de Mozarthof is dat een dubbele boodschap; 

 

Het SO zal vanaf maandag 11 mei weer naar school gaan. 

Het VSO blijft nog thuis en krijgt les op afstand tot 2 juni aanstaande. 

 

 

SO 

Voor het openen van de afdeling SO zijn we allerlei praktische zaken aan het uitwerken. Hierover 

ontvangt u uiterlijk vrijdag 8 mei bericht. De praktische uitwerking zal o.a. gaan over het halen en 

brengen van de leerlingen, het buitenspelen, de hygiëne maatregelen en wat te doen ingeval van 

ziekte van leerlingen en/of personeel. 

Naar verwachting zal ook het leerlingvervoer weer opgestart worden. We zijn hierover in overleg met 

de gemeente. 

De naschoolse opvang van het Zandkasteel zal geopend zijn.  

Ook de zorgmedewerkers van Sherpa zullen vanaf de start van de school op 11 mei hun taken 

hervatten. 

We gaan de leerlingen eerst rustig opvangen in de groepen. Afhankelijk van hoe de leerlingen 

reageren, zullen de individuele therapieën in de loop van de week opgestart worden. 

Graag doen we nu alvast een beroep op u om, indien dat mogelijk is, een flacon handgel te kopen om 

straks mee naar school te geven. De handgel is namelijk vaak uitverkocht en alle beetjes helpen om 

zo hygiënisch mogelijk te werken. 

 



 

 

VSO 

Zoals het er nu naar uitziet zal het VSO per 2 juni weer naar school mogen. We moeten hiervoor de 

berichtgeving van de overheid nog afwachten.  

Het onderwijs op afstand zal door de klassenteams op dezelfde wijze als in de afgelopen weken 

verzorgd worden. Ook zullen er afspraken ingepland worden om te beeldbellen. 

Voor ouders van leerlingen werkzaam in cruciale beroepen zal de noodopvang geopend blijven, 

verzorgd door het Zandkasteel of door school. 

We hopen dat ook de leerlingen van het VSO weer snel weer naar school toe kunnen komen. 

 

Hoewel het ook wel spannend is hoe het zich gaat ontwikkelen, zijn we heel blij dat we een deel van 

de leerlingen weer op school mogen ontvangen. 

 

In de hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met een hartelijke groet en blijf gezond! 

 

Trix Stöve 

Directeur Mozarthof 

 

 

 


