
Geachte ouders/verzorgers, 

 

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban. Inmiddels heeft het kabinet besloten om alle 

scholen te sluiten tot 6 april om verdere de verspreiding van het virus te stoppen. 

 

 

Wat betekent dit voor u en uw kind?   

  Er is tot 6 april geen onderwijs op school. Intussen zijn wij van het Taalcentrum druk 

bezig om te kijken hoe wij kunnen zorgen dat uw kind toch thuis bezig kan zijn met 

schoolwerk. Het team is druk bezig om dit te organiseren en zullen u de komende dagen 

persoonlijk via de email of telefonisch benaderen  en vertellen hoe wij dit gaan doen voor 

uw kind. Mocht u vragen hebben aan de leerkracht van uw kind dan kunt u dat doen via 

de email of via het algemeen telefoonnummer van het Taalcentrum (036-7670520).  

U kunt dan uw vraag inspreken op de voicemail van school. De voicemail wordt elke dag 

afgeluisterd en uw vraag wordt doorgespeeld aan de leerkracht van uw kind. Vergeet bij 

het inspreken niet de naam van uw kind en de naam van de leerkracht te vermelden. De 

leerkracht zal dan uw vraag in behandeling nemen. 

 

 

Samen verspreiding voorkomen  

 Als iedereen – medewerkers, ouders en leerlingen – de regels van het RIVM om 

verspreiding van he5t coronavirus in acht nemen, kunnen we mogelijk de verspreiding 

van het coronavirus in toom houden. We rekenen daarom op ieders medewerking.    

 

 

Op deze websites vindt u meer informatie: 

RIVM:  

http://rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

 

Overheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-onderwijs 

 

Er is ook een crisisnummer geopend voor eventuele vragen 0800-1351. 

 

Wij houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn waardoor we onze 

afspraken moeten herzien. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle  medewerkers van het Taalcentrum 

 

Theo Klein Koerkamp 
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Dear parents/ fosters, 

 

The coronavirus is spreading around the world.  

In meanwhile the government has decided to close all schools in the Netherlands until 

6th April to stop further spreading of the virus.    

 

What does this mean for you and your child? 

  There won’t be school until the 6th of april. In meanwhile we from the Taalcentrum are 

very busy to look at the possibilaties how we can keep your child occupied with 

schoolwork. Our team is busy to organise this. They will contact you personaly by email 

or by telephone and tell you how we will organise this for your child. 

In case you have questions for the teacher of your child you can sent an email or leave a 

message at the voicemail at the general telephone number of the Taalcentrum (036-

7670520).  Everyday we will listen to the voicemail messages and pass the questions on 

to the teacher of your child. Don’t forget to mention the name of your child and the name 

of the teacher while leaving the message. The teacher will then adres your question 

 

 

Stop spreading together  

If everyone, staff, parents and children, take the rules  from the RIVM in account, we 

might stop spreading the coronavirus. We count therefore on everyones cooperation. 

 

You wil find more information on these websites:   

 

RIVM:  

http://rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

 

Government: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-onderwijs 

 

There is also a crissisnummer for possible questions 088-1351. 

 

We wil keep you informed if there are new developments and we have to take new 

measurements. 

 

Yours sincerely, 

According to all staff of the Taalcentrum 

 

Theo Klein Koerkamp  
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