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9 april 
Studiedag 

Leerlingen vrij  
 

10 april  
Goede vrijdag 

Vrij! 
 

13 april 
2e paasdag  

Vrij! 
 

24 april 
Koningsspelen 

 
27 april – 8 mei 

Meivakantie  
 

21,22 mei 
Hemelvaart 

Vrij! 
 

29 mei 
Lesvrije middag 

Leerlingen 
middag vrij 

 
1 juni 

2e pinksterdag 
Vrij! 

 
  

 
 

 
Even geen handjes geven 
Om eventuele verspreiding van een virus te 
voorkomen, schudden we voorlopig even geen handjes 
bij de deuren en tijdens het afscheid nemen.  
 
Daarnaast vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief 
opnieuw een brief van de ASG met informatie over het 
Coronavirus.  
 
 

 
Leesweken van de Kinderjury 
Deze week zijn de leesweken van de Kinderjury van 
start gegaan. Van 4 maart tot 10 mei vinden de 
leesweken plaats voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
Kinderen lezen in die periode zo veel mogelijk boeken 
van de TIPLIJST en kunnen vervolgens stemmen op de 
boeken die zij gelezen hebben. In de week van 11 t/m 
17 mei kunnen de stemmen via de website worden 
uitgebracht. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, 
wint de prijs van de Kinderjury!  
Op de website van www.kinderboekenweek.nl is meer 
informatie te vinden en ook de tiplijst met alle titels 
die meedoen kan daar gevonden worden.  
Woensdag 24 juni wordt bekendgemaakt welk boek de 
prijs van de Kinderjury heeft gewonnen! 
Veel leesplezier allemaal! 
 
 
 
 

 
Betaalde ouderbijdragen 
De meter van de ouderbijdrage 
staat nu op 36%.  
Dat betekent dat er voor 152 
van de 423 leerlingen is betaald.  
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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

