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Wij zijn een ANBI 

 
 
 
Datum: 15 maart 2020 
Onderwerp: Huiswerkklas Oude Westen gesloten tot en met 5 april 2020 
 
 
Beste (ouders van) leerlingen van Huiswerkklas Oude Westen, 
 
 
Tot onze spijt moeten we jullie mededelen dat de huiswerkklas gesloten zal zijn van 16 maart 2020 
tot en met 5 april 2020. Zoals eerder aangegeven, volgen we bij de huiswerkklas de adviezen van de 
overheid op omtrent de bestrijding van het Coronavirus (zie ook 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus). Vandaag is er binnen de overheid 
overleg geweest en werd duidelijk dat de meeste scholen in Nederland de komende twee weken hun 
deuren sluiten.  
 
Ook wij vanuit de huiswerkklas willen geen onnodige risico’s nemen als het gaat om de gezondheid 
van jullie, onze medewerkers en jullie familie en vrienden. Daarom hebben we besloten om de 
huiswerkklas te sluiten tot en met 5 april 2020. We kiezen voor deze datum, omdat de overheid ook 
het einde van de maand maart aanhoudt voor de maatregelen tegen het Coronavirus.  
 
Wij vinden het heel vervelend dat we jullie de komende twee weken niet kunnen ondersteunen bij 
het maken van huiswerk en het leren voor toetsen. Uiteraard hopen we dat we na deze periode onze 
deuren weer kunnen openen voor iedereen. Mocht het in de tussentijd nodig zijn om iets te printen 
of te kopiëren voor school, dan mogen jullie gebruik maken van de printer bij Aktiegroep Oude 
Westen (in ons oude gebouw aan de Gaffelstraat).    
 
Voor nu wensen wij jullie heel veel succes de komende periode op school en thuis. Houd je aan de 
adviezen vanuit de overheid en zorg goed voor elkaar.  
 
Zonder tegenbericht vanuit ons, zien we jullie graag op maandag 6 april allemaal weer bij de 
huiswerkklas! Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op 
via: info@huiswerkklasoudewesten.nl.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Bestuur  
Stichting Huiswerkklas Oude Westen 
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