
                                                                                                                                                      
 

Beste Ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen vrijdag heeft u een brief ontvangen met allerlei aanpassingen op school in 

verband met verscherpte coronamaatregels. Bij al deze maatregels komt er nog een 

maatregel bij.  

Voor kinderen vanaf 4 jaar gelden vanaf vandaag dezelfde thuis- blijf-  en testregels als 

voor volwassenen. Als uw kind klachten heeft zoals een snotneus moet uw kind 

thuisblijven. Als uw kind gedurende de schooldag klachten krijgt moet u uw kind ophalen. 

Uw kind mag daarna pas weer naar school met een negatieve testuitslag. 

Laat u uw kind niet testen, dan kan uw kind pas weer naar school als uw kind 24 uur 

klachtenvrij is geweest. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. 

We zien uw kind graag dinsdag weer op school! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Taalcentrum Almere 

Yolanda Halbesma (Teamleider PO) 

Theo Klein Koerkamp (directeur) 

 

 

 

 

Dear Parents/ carers, 

 

Last Friday you received a letter with all kinds of adjustments at school in connection 

with stricter corona measures. An additional measure is added to all these measures. 

As from today, the same stay-at-home and test rules apply to children from 4 years as 

for adults. If your child has complaints such as a snotnose, your child must stay at home. 

If your child develops complaints during the school day, you must pick up your child. 

Your child can only go back to school afterwards with a negative test result. 

If you do not have your child tested, your child can only come back to school when your child has 
been free of complaints for 24 hours. 
 

I hope to have informed you sufficiently. 

 

If you have any questions, you can contact your child's teacher. 

We look forward to seeing your child at school again on Tuesday! 

 

Sincerely, 

 

On behalf of Taalcentrum Almere 

Yolanda Halbesma (Team leader PO) 

Theo Klein Koerkamp (director) 

 


