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Scholen dicht t/m 28 april 

Aan de ouders en verzorgers, 

Het kabinet heeft gisteren besloten om de sluiting van alle scholen voor primair onderwijs te 

verlengen tot 28 april aanstaande. 

We zien dat de corona crisis een enorme impact heeft op de samenleving, de thuissituatie en 

het onderwijs. We hebben allen onze rol daarin te vervullen en dat vraagt veel 

aanpassingsvermogen. De leerkrachten hebben de afgelopen periode gezorgd voor digitaal 

en/of fysiek lesmateriaal dat de kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende 

tijd blijven doen. 

Wij beseffen dat er voor u als ouder een grote taak op uw schouders is gelegd: uw werk moet 

veelal doorgang vinden en daarnaast krijgt u er een deel van de taak bij die wij gewoonlijk 

voor onze rekening nemen. We hebben diep respect voor u als ouders, want het is een enorme 

uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. De leerkrachten blijven hun best doen om 

kwalitatief onderwijs op afstand te bieden, met iedereen in contact te blijven en alle leerlingen 

en hun ouders goed te ondersteunen.U doet uw best en wij zien dat ook. Na afloop van de 

schoolsluiting kan de situatie ontstaan dat een deel van de leerlingen bepaalde lesstof heeft 

verwerkt, maar ook dat een deel dit niet zal hebben gedaan. Maakt u zich geen zorgen: Als we 

terug zijn in het klaslokaal, gaan de leerkrachten de koers van de leerlingen bijstellen en met 

hen bekijken hoe de draad weer kan worden opgepakt. 

Wij vinden het nu vooral belangrijk dat het goed gaat met de kinderen en dat zij en hun 

families gezond blijven. Veel sterkte, gezondheid en wijsheid in alles! 

  

HSV Management 

 

School closure untill 28 april 2020 

Dear parents and guardians, 

Yesterday the government decided to extend the closure of all primary schools until 
April 28th 2020. 

We see that the corona crisis has a huge impact on our society, the home situation and 

education. We all have our part to play and this requires a lot of adaptability. In the past 

period, the teachers have provided digital and/or physical teaching materials which the 

children can use at home and they will continue to do so in the near future. 



We realise that a major task has been placed upon your shoulders as a parent: in most cases 

your work must continue and you also need to help your child(ren) with their school work. 

We deeply respect you as parents, because keeping all these balls in the air is a huge 

challenge. The teachers will continue to do their best to provide good quality remote 

education and to keep in touch with the children and their parents to support everybody. 

We see that you do your best. We also foresee that after this school closure the situation may 

arise that the range of achievements between students will be wider. Do not worry: when we 

are back in school the teachers will meet the needs of the students and make sure they get 

back on track where and when needed. 

For now we think it is very important that the children and their families take care of their 

health and wellbeing. We wish you much strength, health and wisdom! 

  

HSV Management 

  

  
 


