Hoevelaken, 14 december 2020

Betreft: sluiting school
Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond is het hoge woord er weer uit.
Opnieuw sluiten kinderopvang en onderwijs hun deuren. Vanaf woensdag
16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 blijven alle kinderen thuis en volgen
alle kinderen thuis onderwijs.
Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen indien nodig naar school en/of
kinderopvang komen. U dient uw kind(eren) hiervoor op te geven via
info@dehoeveschool.nl.
Natuurlijk hebben alle kinderen wel gewoon twee weken vrij in de kerstvakantie, net als
de teamleden. Dan wordt er geen (thuis)onderwijs gegeven. Voor opvang in de
kerstvakantie kunt u contact opnemen met kinderopvang@jabadabadoe.info.
Dinsdag 15 december is een gewone schooldag. Deze dag gebruiken de leerkrachten
om het kalenderjaar met de kinderen in de stamgroep af te ronden.
De kinderen van de midden- en bovenbouw krijgen lesmateriaal mee naar huis. Net
zoals in de eerste periode van thuiswerken, zullen de kinderen hun taken en instructies
via MOO.nl ontvangen. Samen met de leerkracht gaan de kinderen dinsdag oefenen
met inloggen. Mochten er vragen zijn met betrekking tot het inloggen of het maken van
de opdrachten, mailt u dan uw vraag naar middenbouw@dehoeveschool.nl of naar
bovenbouw@dehoeveschool.nl.
Het programma voor de kinderen in de onderbouw vindt u wekelijks op de
onderbouwpagina van de website. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen via
onderbouw@dehoeveschool.nl.
Het is handig om uw kind dinsdag een (plastic) tas mee te geven zodat alle boeken en
schriften, achtergebleven bekers en gymspullen, mee naar huis kunnen.
De komende tijd zal het contact veelal via de telefoon en middels Teams plaatsvinden,
zowel het contact met de kinderen als met u als ouders. Wilt u zelf contact, of heeft u
een andere vraag, laat dan gerust een terugbelverzoek achter via de bouwmail of via
info@dehoeveschool.nl.
Uiteraard zal ik u steeds op de hoogte houden, mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Laten we er samen weer een positieve en leerzame periode van maken!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Hoeve,
Philippe de Kort
Interim directeur

