
 

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

Betreft: scholen gesloten van woensdag 16 december 2020 tot en met 19 januari 2021 

 

Hilversum, 14 december 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof, 

 

Ongetwijfeld heeft u de persconferentie van vanavond gevolgd waarin is aangekondigd dat de 

scholen opnieuw hun deuren moeten sluiten. De Mozarthof zal gesloten zijn vanaf woensdag 16 

december 2020 tot dinsdag 19 januari 2021.  

Hoewel niet onverwacht, gezien het oplopende aantal besmettingen, zorgt dit toch weer voor de 

nodige onrust bij onze leerlingen, bij u én het team van de Mozarthof. 

 

Even de eerste informatie op een rijtje: 

Dinsdag 15 december zullen wij dit kalenderjaar zo goed en zo kwaad als mogelijk is afronden met 

onze leerlingen en er nog een gezellige dag van maken. Dat doet elke groep naar eigen inzicht. 

Vanaf woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december ruimen wij de school op en maken 

werkpakketten klaar voor onze leerlingen. Er zal op deze dagen geen les op afstand worden gegeven. 

Vanaf zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 heeft iedereen kerstvakantie.  

Vanaf maandag 4 januari 2021 start het onderwijs op afstand en zullen we weer filmpjes verspreiden 

waarin lessen worden aangeboden. U krijgt van het klassenteam hier op 4 januari 2021 meer 

informatie over.  

Ouders van leerlingen die werken in cruciale beroepen en die een indicatie en een contract met het 

Zandkasteel of de Zorggiraf hebben, kunnen zich tot deze organisaties wenden voor noodopvang. 

Ouders van leerlingen in cruciale beroepen die geen contract hebben met een organisatie die opvang 

kan bieden, kunnen mailen naar t.stove@mozarthof met de vraag voor noodopvang. We proberen 

dit zo snel als mogelijk is te regelen. Er is echter géén noodopvang in de kerstvakantie! 

 

Voor zover de eerste informatie. We houden u op de hoogte. 

Met een vriendelijke groet, 

 

Trix Stöve 

Directeur Mozarthof. 
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