
 
 
Hoevelaken, 18 juni 2020 
 
 
 
Betreft: over de musical van groep 8 
 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers van groep 8, 
 
Na een uitzonderlijk schooljaar staan we nu aan de vooravond van het afscheid van 
onze achtstejaars. Wat zijn we blij dat we nu toch hebben kunnen starten met het 
oefenen van de musical. We hebben de afgelopen weken een goede start gemaakt 
en de kinderen (en wij) zijn erg enthousiast. De rollen zijn verdeeld en we hebben 
veel positieve reacties hierop gekregen, heel fijn.  
 
Dit jaar kan de uitvoering van de musical niet plaatsvinden op de manier zoals we 
die gewend zijn, een uitvoering met veel publiek. Natuurlijk willen we er alles aan 
doen om het afscheid van onze achtstejaars alsnog onvergetelijk te maken.  
Om dit mogelijk te maken hebben we een alternatief plan gemaakt waarbij we 
rekening houden met de RIVM-richtlijnen en dit ziet er als volgt uit: 
 
Maandagmiddag 13 juli: opname van de musical 
Op maandag komen de kinderen om 13.00 uur op school om zich klaar te maken 
voor de start van de musical. De opname start om 13.35 en wordt verzorgd door 
een professioneel team. De opname zal ongeveer een 75 minuten duren. De 
schooldag is op de normale tijd afgelopen.  
 
Dinsdagmiddag 14 juli: kijken van de opname in alle stamgroepen op school 
Op dinsdag 14 juli is het de schooleinddag en hanteren we een continurooster (tot 
14.00). Op dinsdagmiddag kijken we op school in alle groepen de musical die op de 
dag ervoor is opgenomen. De achtstejaars zijn verdeeld over de groepen en in hun 
kostuum aanwezig tijdens het kijken van de musical.  
 
Woensdagavond 15 juli: afscheid van groep 8 via livestream 
Op de woensdagavond zal de einduitvoering om 19.00 uur op school starten en te 
volgen zijn middels een livestream door de ouders/verzorgers en opa’s/oma’s thuis. 
Dit wordt gedaan door dezelfde organisatie die maandag ook de film heeft 
opgenomen.  
Voor ieder kind zijn 2 inlogcodes beschikbaar om de livestream te kunnen volgen. 
Uiteraard kunnen per inlogcode meerdere mensen kijken. Voor ieder kind kan er 
dus vanaf 2 locaties meegekeken worden. In de zaal zijn alle leerkrachten van 
school aanwezig als publiek ter plaatse. 
  



 
We starten om 19.00 uur met de musical, dit zal ongeveer 75 minuten duren. 
Daarna wordt één en ander klaargezet in de zaal en zal er een leuke 
PowerPointPresentatie te zien zijn voor de kinderen. Dit is ook te volgen via de 
livestream. De livestream stopt op het moment dat de presentatie is afgelopen, dit 
zal rond 21.00 uur zijn.  
Na afloop van de livestream hebben de kinderen en leerkrachten een moment om 
na te kletsen en afscheid te nemen. Om 21.30 uur is de avond afgelopen.  
 
Halen en brengen  
Tussen 18.15 en 18.30 uur worden de kinderen door een ouder(s) of verzorger(s) 
naar school gebracht in hun musical outfit. U kunt uw kind afzetten bij het hek van 
de middenbouw. Vanuit daar wordt uw kind op feestelijke wijze het gebouw in 
geleid.  
Om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen, willen wij jullie vragen om de 
kinderen op te komen halen en niet zelf naar huis te laten gaan, tussen 21.30 en 
21.45 uur. 
De kinderen van de Tijgers, Flamingo’s en Panda’s kunnen worden opgehaald bij 
het hek van de middenbouw. De kinderen van de Uilen en de Vossen kunnen 
worden opgehaald bij het hek van de bovenbouw.  
 
Herinnering 
Ter herinnering aan de musical ontvangen alle kinderen een usb-stick met de 
uitvoering van de musical. Zo kan iedereen zo vaak kijken als hij/zij wil. 
 
We kijken uit naar een onvergetelijke afscheidsavond! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Hoeve 
 
 

 


