
 Den Haag, 24 maart 2020 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Allereerst hopen we dat het goed gaat met jullie!  

Het is een uiterst vreemde situatie waarin we elkaar helaas niet meer dagelijks 

ontmoeten en we jullie voorzien van een overzichtelijk programma om thuis te werken. 

We missen jullie en kijken uit naar de dag dat de scholen weer opengaan! 

 

Na de laatste informatie zul je ongetwijfeld vragen hebben wat er nu bijvoorbeeld gaat 

gebeuren met het kamp en met de musical.  

Ook wij hebben daar vragen over omdat er op dit moment voor het onderwijs aparte 

richtlijnen worden gehanteerd.  

Wij verwachten binnenkort zelf te vernemen wat er wordt besloten m.b.t. het onderwijs 

en de afspraken die voor ons gaan gelden. 

 

Voor wat betreft het kamp willen wij jullie laten weten dat áls de reis naar Austerlitz niet 

door kan gaan, dat we dan zeker voor een alternatief kamp willen zorgen. Hoe dit er 

precies uit gaan zien, kunnen wij nog niet verklappen. Maar weet dat we ‘achter de 

schermen’ al druk aan het bedenken zijn hoe dit alternatieve kamp eruit kan zien en 

waar en wanneer dit kan gaan plaatsvinden. 

 

Dan de musical! Het sluitstuk van het schooljaar.  

Hier kunnen wij op dit moment nog geen enkele uitspraak over doen.  

We willen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat deze door kan gaan voordat de 

zomervakantie begint. 

In het uiterste geval, mocht de regering toch een besluit nemen waardoor de musical 

niet door kan gaan, dan zullen we al onze creativiteit inzetten en er met elkaar voor 

zorgen dat we jullie op een fantastische manier afscheid kunnen laten nemen van De 

Paradijsvogel. 

Want wat er ook gebeurt: jullie zullen straks onze school verlaten en een nieuwe start 

maken op het VO! 

 

We wensen jullie succes met het thuiswerkprogramma en als je nog meer vragen voor 

ons hebt, laat het ons gerust weten! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Meester Joost en juf Nieke 


