
 

 

Hoevelaken, 15 maart 2020  

 

Betreft: sluiting school  

Beste ouders en verzorgers,  

Het hoge woord is eruit. Kinderopvang en onderwijs sluit van 16 maart t/m 6 april de 
deuren. Uw kind(eren) houdt u dus tot nadere orde thuis. U hoeft uw kind(eren) niet 
af te melden. Ouders met vitale beroepen (zorg, politie, brandweer, vervoer, e.d.) 
mogen hun kind(eren) wel naar school en/of kinderopvang brengen.  

De kinderen die morgen naar school komen, worden genoteerd zodat het ons 
duidelijk is welke kinderen de komende drie weken aanwezig zijn. U kunt ons 
bereiken via de reguliere kanalen.  

Het personeel dat niet ziek is, wordt verzocht onderwijs en kinderopvang te bieden 
aan kinderen van ouders die werken in de zogenaamde vitale beroepen. Tevens 
wordt ons wellicht gevraagd onderwijs te realiseren voor kinderen die thuis zitten. 
Wat dit precies gaat inhouden, is nog niet duidelijk. Wij zijn in ieder geval 
voornemens om o.a. groep 8 goed voor te bereiden op de eindtoets. U ontvangt later 
in de week bericht over de verdere stappen die we gaan nemen.  

De landelijke maatregelen die eerder zijn aangekondigd, voor het onderwijs en 
kinderopvang, blijven van kracht.  

Alle collega's die gezond zijn, komen morgenochtend om 8.00 uur op school, zodat 
we de kinderen die naar school mogen komen, kunnen opvangen. Het reguliere 
programma wordt verzorgd in 1 of 2 groepen per bouw. Ook de kinderopvang 
verloopt morgen volgens het gewone rooster.  

U heeft vast, net zoals wij, heel veel vragen. Morgenavond volgt wederom een 
persconferentie. Het team hoopt deze week duidelijk te krijgen welke taken we 
mogen uitvoeren, zodat we onze bijdrage kunnen leveren aan het op de been 
houden van essentiële diensten in onze omgeving. Bij nieuwe informatie wordt u 
geïnformeerd.  

We hopen dat deze landelijke maatregelen zorgen voor een snelle aftocht van het 
Coronavirus. We wensen u en uw gezin goede weken toe en hopen dat de zieken 
onder ons snel weer herstellen.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Hoeve,  

Nancy de Graaff  

 


