
 

 

 

 

Almere, 6 maart 2020 

 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

  

Gisteren bereikte ons het bericht dat het coronavirus ook in Almere is vast gesteld bij een 

inwoner uit Almere. Het virus is niet in een van onze scholen geconstateerd.  

 

ASG volgt voor leerlingen en medewerkers de richtlijnen van het RIVM. Deze kunt u vinden 

op de website. Leerlingen die op school de genoemde ziekteverschijnselen vertonen, zoals 

die worden vermeld op de site van de RIVM, zullen wij naar huis sturen. Het kan zijn dat wij 

u bellen om uw kind op te komen halen.  

 

Excursies en evenementen 

Bij de scholen komen vragen binnen of excursies en evenementen door kunnen gaan. Ook 

hierin volgen we de richtlijnen van de RIVM. Op de site staat dat schoolreizen of 

uitwisselprojecten door kunnen gaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. 

Bekijk de reisadviezen op de website Nederland Wereldwijd of het onderwerp Coronavirus 

COVID-19 op Rijksoverheid.nl voor de laatste reisadviezen. 
  

Gymlessen 

Ook de gymlessen gaan gewoon door. Wij wijzen de leerlingen erop hun handen vaker te 

wassen. Tijdens de gymlessen worden minder contactspelen georganiseerd. 

 

Hygiëne belangrijk 

Het hygiënebeleid in de klas blijft onverminderd van kracht. Het blijkt vrijwel ondoenlijk om 

op korte termijn voor alle scholen papieren handdoekjes en (desinfecterende) zeep te 

regelen. Wij vragen u om uw kind zelf daarin te voorzien, bijvoorbeeld met eigen handzeep 

of papieren (zak)doekjes. Een mondkapje is niet nodig.  

 

Wij hopen dat het allemaal meevalt. Achter de schermen onderhoudt het coronateam van 

ASG nauw contact met GGD Flevoland, RIVM en onze scholen.  

 

Mocht u nog vragen hebben over het coronavirus en hoe te handelen, dan verwijzen wij u 

graag naar de site van het RIVM. Voor vragen die de school aangaan, kunt u contact 

opnemen met de schoolleiding. 

 

Met vriendelijke groet, 

College van Bestuur ASG 

 

Herbert Griffioen 

Susanne Olivier  

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

