
 
         

 

Den Haag, 30 oktober 2020 

 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Na het eerdere bericht van het overlijden van meester Leendert afgelopen woensdag, wil 

ik u in deze brief nader informeren. 

 

Herdenkingsplek locatie Weidevogellaan 

In school zal een plekje worden ingericht waar ieder kind iets voor meester Leendert en 

zijn familie kan achterlaten. Een kaart, een bericht, een tekening, alles mag en niets 

moet.  

Deze plek is voor alle kinderen elk moment van de dag toegankelijk en ieder kind is vrij 

om hier even stil te staan als hij/zij hier behoefte aan heeft.  

Wilt u als ouder de familie van meester Leendert een blijk van medeleven sturen, dan 

ontvangen wij dit graag van u. Wij vragen u dit aan uw zoon/dochter mee te geven. 

Hij/zij kan dit dan in de brievenbus bij de gedenkplek deponeren. 

De ontvangen berichten zullen worden overhandigd aan de familie van meester Leendert. 

 

Afscheid 

Dinsdag 3 november a.s. zal, met in met inachtneming van de geldende richtlijnen, 

afscheid genomen worden van meester Leendert.  

Het team van De Paradijsvogel heeft van de familie van meester Leendert de 

mogelijkheid gekregen om afscheid van hun gewaardeerde collega te nemen. 

Een aantal collega’s zal de uitvaartceremonie fysiek bij mogen wonen.  

De overige teamleden krijgen de mogelijkheid deze via een livestream te volgen.  

De school zal deze dag daarom eerder gesloten worden. 

 

School dinsdag 3 november a.s. eerder gesloten 

De locatie Eksterhof sluit deze dag om 12.15 uur.  

Voor de locatie Weidevogellaan zal dit 12.30 uur zijn. 

 

BSO 

De BSO-organisaties zijn door ons geїnformeerd over het eerder sluiten van school.  

Deze organisaties hebben zich bereid getoond om de kinderen om 12.15 uur/12.30 uur 

op te halen van school.  

Mocht uw zoon/dochter op dinsdag naar de BSO gaan en van deze mogelijkheid gebruik 

willen maken, dan vragen wij u zelf contact met de BSO-organisatie op te nemen. 

Verneemt de BSO niets van u, dan gaan zij er vanuit dat u zelf uw zoon/dochter ophaalt 

uit school. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij danken u voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Nieke Opstal 


