
 

Almere, 28 februari 2020 

 

Geachte ouders en verzorgers,  

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban. Inmiddels is het virus in Tilburg en Amsterdam 

opgedoken. Ook al is het virus (nog) niet in Almere aangetroffen, we hebben toch op onze scholen 

met het virus te maken. Iedereen kan immers in aanraking zijn geweest met het coronavirus. 

Er is geen reden tot paniek. Toch willen we al een aantal afspraken maken, om te voorkomen dat het 

coronavirus ongewild verder verspreid wordt. 

 

1. Wij vragen u om als uw dochter of zoon hoest, verkouden is én koorts heeft, uw kind thuis te 

houden. Mochten wij op school deze ziekteverschijnselen constateren, nemen wij contact met 

u op met het verzoek uw kind op te komen halen. In dat geval vragen wij om uw kind thuis te 

houden totdat een arts heeft vastgesteld dat uw zoon of dochter niet besmet is met het 

coronavirus.  

2. Deze maatregel geldt ook voor onze medewerkers.  

 

De school zal er alles aan doen om vervanging voor zieke leraren te verzorgen. Mocht dat niet 

lukken, dan zijn we genoodzaakt om groepen naar huis te sturen. De schoolleiding informeert u 

hierover.  

 

Wat betekent dit voor u en uw kind? 

In alle klassen gelden vanaf nu strengere hygiëneregels. In elk klaslokaal komen hiervoor posters 

te hangen zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. De leraren zullen de kinderen 

regelmatig vragen hun handen te wassen. Er zijn papieren handendroogdoekjes beschikbaar om 

verspreiding van het virus te voorkomen. De leraren zullen de kinderen uitleggen waar deze 

maatregelen voor bedoeld zijn. U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden.  

 

Samen verspreiding voorkomen 

Als iedereen – leraren, ouders en leerlingen – bovenstaande regels in acht nemen, kunnen we 

mogelijk de verspreiding van het coronavirus in toom houden. We rekenen daarom op ieders 

medewerking.  

Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op 

de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus.  

 

Het RIVM adviseert:  

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Herbert Griffioen 

Susanne Olivier 

https://www.rivm.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen

