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Beste ouders/verzorgers en kinderen, 
Wij missen jullie enorm! Wat is nou een school zonder kinderen? 
We weten natuurlijk heel goed waarom deze maatregel er is, maar we 
kunnen niet wachten tot we jullie weer in 
school mogen ontvangen. 
 
Hartelijke groeten, 
Het team van de Juliana van Stolbergschool 
 

Hoe gaat het na 6 april? 

Volgende week dinsdag wordt verwacht dat minister van onderwijs Arie Slob een beslissing neemt 
over de vraag of de scholen op 6 april weer opengaan of dat ze nog dicht blijven. We hebben een 
sterk vermoeden dat de scholen ook na 6 april nog gesloten zullen blijven. Wanneer dat het geval 
is, organiseren we opnieuw een ophaal-/inlevermoment. Dat zal dan plaatsvinden op donderdag 2 
april. Dinsdag 31 maart of woensdag 1 april hoort u van ons of u op 2 april op school kan komen. 
 

2 april: nieuw ophaal-/inlevermoment 
Als de scholen langer dan 6 april dicht blijven, ziet het nieuwe ophaal-/inlevermoment er als volgt 
uit: 
8.30 – 9.00: ouders van wie de achternaam van het kind begint met de letter A t/m H 
9.00 – 9.30: ouders van wie de achternaam van het kind begint met de letter I t/m P 
9.30 – 10.00: ouders van wie de achternaam van het kind begint met de letter Q t/m Z. 
Wij verwachten alléén ouders en ook slechts één per gezin. Wilt u de veiligheidsmaatregelen in 
acht nemen?! 
 

Ziekmeldingen van kinderen gaan gewoon door 

Ook thuis kunnen kinderen natuurlijk ziek worden. Wilt u dit alstublieft wèl blijven doorgeven aan 

ons? En ook graag als het weer is hersteld. 

 

Hoe houden we contact en waar kan ik met vragen terecht? 

Nu ouders/verzorgers zelf met hun kinderen aan de slag zijn, kan dat behoorlijk wat vragen 
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opleveren. Het schooltelefoonnummer is doorgeschakeld naar het telefoonnummer van Joost van 

Dijk. Prima voor algemene vragen, maar niet voor een toelichting op de lesstof. Deze kunnen per 

mail aan de leerkracht worden gesteld of via de parro-app. 

De leerkrachten zorgen er ook voor dat ieder gezin ten minste één keer per week wordt opgebeld 

om te vragen hoe het gaat. Mist u die oproep, meld dit dan z.s.m. in de parro-app met het 

verzoek om teruggebeld te worden.  


