
                                                                                                                                                      
Beste Ouders/verzorgers, 

 

U heeft het misschien al gehoord op het nieuws. Ook de reguliere basisscholen in 

Nederland mogen maandag weer open. Nu alle scholen open gaan zijn er extra 

maatregelen opgesteld om te zorgen dat het coronavirus niet wordt verspreid. 

 

Deze maatregelen gelden vanaf maandag ook voor de basisschool van Taalcentrum 

Almere.  De maatregelen zijn bedoeld om de kinderen, het personeel van Taalcentrum 

Almere en u als ouder zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus en tegelijk 

de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te garanderen. 

 

Om u, uw kinderen en de leerkrachten te beschermen zullen we op het Taalcentrum de 

volgende nieuwe maatregelen nemen: 

 

Mondneusmasker 

De leerlingen van de groepen E en F op de locatie Sesamstraat dragen in gangen bij het 

verplaatsen een mondneusmasker. Zorg dat uw kind deze bij zich heeft. 

De leerlingen van de groepen D en E op de locatie Granpré Molièrestraat  dragen in 

gangen bij het verplaatsen een mondneusmasker. Zorg dat uw kind deze bij zich heeft. 

Leerkrachten blijven een mondneusmakser dragen tijdens het verplaatsen en bij het 

ophaalmoment. 

We vragen u, als ouder, ook een mondneusmasker te dragen tijdens het brengen, 

wachten en halen. 

 

Verminderen ontmoetingen tussen leerlingen 

Er gelden gespreide begintijden, pauzetijden en eindtijden zodat mensen en kinderen 

elkaar zo min mogelijk gaan ontmoeten. 

 De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen. Er staat een persoon 

bij de deur die er voor er zorgt voor dat de leerlingen zeer gedoseerd, dus 

niet tegelijk naar binnen komen.  

 Er wordt met maximaal 3 groepen tegelijk pauze gehouden op het plein. Er 

zal een aangepaste pauzerooster komen voor de groepen. 

 In de school zullen leerlingen zoveel mogelijk in de eigen groep blijven en 

met zo min mogelijk leerlingen van andere groepen in contact worden 

gebracht. 

 Het ophalen van de kinderen aan het einde van de schooldag vindt zoveel 

mogelijk gescheiden plaats en bij verschillende uitgangen. Ouders van 

broertjes en zusjes in verschillende groepen zullen misschien even moeten 

wachten maar het zal toch helpen de ontmoetingen op het plein zoveel 

mogelijk te beperken. 

o Kinderen van de Sesamstraat uit de groep A1, A5 en groep C zijn 

om 14.15 vrij.  

o Kinderen van de Sesamstraat uit de groep A2, A4 en groep D zijn 

om 14.20 vrij.  

o Kinderen van de Sesamstraat uit de groep A3, B, E en groep F zijn 

om 14.25 vrij.  

o Kinderen van de Granpré Molièrestraat  uit de groep A1, A2 en 

groep C zijn om 14.15 vrij.  

o Kinderen van de Granpré Molièrestraat  uit de groep A3, D en groep 

E zijn om 14.20 vrij.  

o Kinderen van de Granpré Molièrestraat   uit de groep A5 en groep B 

zijn om 14.25 vrij.  

 

 



                                                                                                                                                      
Extra aanpassingen ophalen 

 Kinderen uit groep D, E en F komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school 

 Ouders wachten achter het hek.  

 Ouders en leerkrachten dragen tijdens het ophaalmoment ook een 

mondneusmasker buiten. 

 Ouders worden verzocht om direct na het ophalen weg te gaan. Leerlingen 

mogen na schooltijd niet op het plein blijven spelen. 

 Kinderen worden gedurende een langere periode gebracht (tussen 8.15 en 

8.30 uur). 

 Kinderen worden gespreid opgehaald (zie bovenstaande haalrooster) 

 

Klachten of positieve test 

o Als er besmetting plaatsvind volgen we de instructies van de GGD. 

o Als een kind positief wordt getest gaat de hele groep in thuisquarantaine. 

o Als uw kind in thuisquarantaine is en geen klachten heeft dan kunt u uw 

kind na 5 dagen laten testen. Is uw kind negatief getest dan kan uw kind 

daarna weer naar school.    

o Als uw kind in thuisquarantaine is en geen klachten heft en u laat uw kind 

niet testen dan moet uw kind 10 dagen thuisblijven. Is uw kind dan nog 

klachtenvrij dan kan uw kind daarna weer naar school.    

o Als uw kind (of een gezinslid) klachten heeft als neusverkoudheid of koorts 

mag uw kind niet naar school. U meldt dit bij de leerkracht. 

 

Om alles binnen de school goed voor te bereiden hebben wij een dag aan voorbereiding 

nodig. Daarom is er aanstaande maandag 8 februari geen school, de leerlingen 
zijn dan vrij. 
Vanaf dinsdag 9 februari is er dan weer school volgens de nieuwe richtlijnen. 

 

Wij zijn  blij dat we open mogen  blijven en trots op wat we wel allemaal samen met u en 

de leerlingen bereiken. We doen ons best, ook in de komende lastige weken! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met het Taalcentrum (036-7670520) of mailen 

met info@taalcentrumalmere.nl. 

U kunt natuurlijk ook met uw vragen bij de leerkracht van uw kind terecht. 

We wensen u en uw kind een fijn en ontspannen weekend en zien uw kind graag dinsdag 

weer! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Taalcentrum Almere 

Yolanda Halbesma (Teamleider PO) 

Theo Klein Koerkamp (directeur) 
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Dear Parents/ carers, 

 

You may have already heard it on the news. Regular primary schools in the Netherlands 

will reopen on Monday. Now that all schools are opening, additional measures have been 

drawn up to ensure that the corona virus will not spread. 

 

These measures also apply to the primary school of Taalcentrum Almere from Monday. 

The measures are intended to protect the children, the staff of Taalcentrum Almere and 

you as a parent as much as possible against the corona virus, while at the same time 

guaranteeing the quality of education as much as possible. 

 

To protect you, your children and the teachers, we will take the following new measures 

at the Taalcentrum Almere: 

 

Mouth-nose mask 

The children of group E and F at the Sesamstraat location wear a mouth-nose mask when 

moving in corridors. Make sure your child takes one to school. 

The children of group D and E at the Granpré Molièrestraat location wear a mouth-nose 

mask when moving in corridors. Make sure your child takes one to school. 

Teachers continue to wear a mouth-nose mask during the transfer and at the pick-up 

time. 

We ask that you, as a parent, to wear a mouth and nose mask while you bring your child, 

wait for your child and  while you collect your child. 

  

 

Reduce contact between children 

There will be different start times, break times and end of schooltimes so that adults and 

children meet each other as little as possible. 

• The children may enter the building from 8.15 am. There will be a person at the 

door who will ensure that the children will not enter the school all together. 

• A maximum of 3 groups will be on playground at the same time. There will be an 

adjusted break schedule for the groups. 

• In the school, pupils will stay in their own group as much as possible and will 

brought in contact with as few pupils from other groups as possible. 

• The collection of the children at the end of the schoolday takes place separately as 

much as possible and at different exits. Parents of brothers and sisters in different 

groups may have to wait a while, it will help to minimize contacts in the square. 

o Children of the Sesamstraat from groups A1, A5 and group C will 

finish at 2.15 pm. 

o Children of Sesamstraat from groups A2, A4 and group D will finish 

at 2:20 pm. 

o Children of Sesamstraat from groups A3, B, E and group F will finish 

at 2:25 pm.  

o Children of the Granpré Molièrestraat from groups A1, A2 and group 

C will finish at 2.15 pm. 

o Children of the Granpré Molièrestraat from groups A3, D and group 

E will finish at 2:20 pm. 

o Children of the Granpré Molièrestraat from group A5 and group B 

will finish at 2:25 pm. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      
Additional measures when picking up your child after schooltime 

• Children from groups D, E and F come to school independently as much as 

possible 

• Parents wait behind the fence. 

• Parents and teachers also wear a mouth and nose mask outside during the pick 

up time. 

• Parents are requested to leave immediately after school. Pupils are not allowed to 

continue playing in the square after school. 

• Children can be brought for a longer period (between 8.15 and 8.30 am). 

• Children are picked up at different times (see above schedule) 

 

 

Complaints or positive test 

• If contamination occurs, we follow the instructions of the GGD. 

• If a child is tested positive, the whole group will have to go into home quarantine. 

• If your child is in home quarantine and has no complaints, you can have your 

child tested after 5 days. If your child has been tested negative, your child can 

then come back to school again. 

• If your child is in home quarantine and has no complaints and you do not have 

your child tested, your child must stay at home for 10 days. If your child is still 

free of complaints, your child can then come back to school. 

• If your child (or a family member) has complaints such as a cold or fever, your 

child is not allowed to come to school. You have to report this to the teacher. 

 

We need a day of preparation to adjust everything within the school. That is why there 

will be no school next Monday, February 8th , the children will then be free. 

From Tuesday, February 9th , there will be school again according to the new guidelines. 

 

We are happy that we can remain open and proud of what we all achieve together with 

you and the children. We are doing our best, also in the coming difficult weeks! 

If you have any questions, please call the Taalcentrum (036-7670520) or email 

info@taalcentrumalmere.nl.  You can of course also ask your child's teacher if you have 

questions. 

We wish you and your child a nice and relaxing weekend and look forward to see your 

child again on Tuesday! 

 

 

Sincerely, 

 

On behalf of Taalcentrum Almere 

 

Yolanda Halbesma (Teamleider PO) 

Theo Klein Koerkamp (directeurr) 
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