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Hoevelaken, 25 maart 2020 

 

 

Betreft: ophalen materialen midden- en bovenbouw 

  

Beste ouders, verzorgers,  

Zowel vanuit het team als vanuit de ouders blijkt er behoefte te zijn om ook in 
werkboeken en schriften te kunnen werken. We hebben daarom besloten dat er per 
gezin pakketjes opgehaald kunnen worden met de benodigde materialen voor de 
komende weektaken.  
 
We zouden u willen vragen de kinderen het werk van de weektaak te laten maken en 
ze niet vooruit te laten werken. Dit om te voorkomen dat de kinderen bij terugkeer 
op school een ander instapniveau hebben.  
 
We hopen dat we u en de kinderen hiermee nog beter kunnen ondersteunen in het 
geven en volgen van thuisonderwijs.  
 
Afspraken voor het ophalen van de materialen: 
• Donderdag 26 maart of vrijdag 27 maart kunt u de pakketjes van uw kind(eren) 

op komen halen.  
• De pakketjes zijn per gezin gesorteerd op achternaam. 
• Er is een schema op achternaam gemaakt, zodat niet alle ouders tegelijkertijd op 

school komen.  
• Houdt u zich alstublieft aan het tijdschema! In verband met de organisatie in 

kleine groepen, kan de ouder de pakketjes alleen ophalen volgens het 
tijdschema. 

• Het is de bedoeling dat één ouder, zonder kinderen, de pakketjes ophaalt.  
• De ouder kan geen werk ophalen van een ander gezin. 
• We gaan ervan uit dat u zelf de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht neemt.  
• Het is niet de bedoeling dat u bij het ophalen van de materialen (inhoudelijke) 

vragen stelt. Voor al uw vragen stuurt u een e-mail naar 
middenbouw@dehoeveschool.nl of bovenbouw@dehoeveschool.nl.  

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het team van de Hoeve 
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Tijdschema donderdag 26 maart of vrijdag 27 maart 
 
Achternaam letters Tijdzone  
K 8:30 – 8:50 
R 8:50 – 9:10 
S en T 9:10 – 9:30 
D en F 9:30 – 9:50 
C, G en L 9:50 – 10:10 
M en N  10:10 – 10:30 
H 10:30 – 10:50  
A, E en O 10:50 – 11:10  
P en V 11:10 – 11:30 
W en Z 11:30 – 11:50 
Ba t/m Boe 11:50 – 12:10 
Bol t/m Bra 12:10 – 12:30 
Breu t/m Bu 12:30 – 12:50  

 
 
 

 

 


