
Spreekbeurt DeKinderkliniek

(Print deze brief en geef die aan je ouders/verzorgers) 

BRIEF VOOR JE OUDERS/VERZORGERS
OVER HET LENEN VAN DE SPREEKBEURT- EN/OF ASTMAKOFFER

Beste ouders/verzorgers,

Uw kind wil een spreekbeurt houden over DeKinderkliniek. Informatie daarover vindt uw kind op

www.dekinderkliniek.nl. Met de onderdelen op onze site kan uw kind zelf een aantrekkelijke spreekbeurt 

voorbereiden. Natuurlijk helemaal geschikt voor presentatie op het digitale schoolbord en/of voor het maken 

van een power point presentatie. 

Als aanvulling op de informatie op internet kan uw kind bij ons een spreekbeurt- en of astmakoffer lenen.

In de spreekbeurtkoffer zitten spullen die uw kind tijdens de spreekbeurt kan laten zien. Maar ook voor-

werpen voor proefjes en klassikale activiteiten. Zo wordt de spreekbeurt nog leuker en leerzamer. 

In de astmakoffer zit aanvullende informatie over astma, plus ook wat voorwerpen, zoals doorsneden van 

luchtpijpen en een cd met verhalen van kinderen die astma hebben.

Om de spreekbeurtkoffer te reserveren kunt u bellen met DeKinderkliniek, telefoonnummer 036-76 300 30. 

De koffer kunt u twee dagen voor de spreekbeurt van uw kind ophalen en moet twee dagen erna weer terug 

zijn bij DeKinderkliniek. Houdt u er rekening mee dat, gezien de waarde van de koffer, de spreekbeurtkoffer 

altijd door een volwassene opgehaald moet worden en wij een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs zullen 

maken? Wij vertrouwen erop dat de koffer na de spreekbeurt weer in goede staat bij ons wordt ingeleverd.

Als uw kind de astmakoffer wil lenen belt u met hetzelfde nummer en vraagt u naar een van de assistentes 

van de astmapoli.

We wensen uw kind veel succes met het voorbereiden van de spreekbeurt!

DeKinderkliniek

Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, 036-76 300 30, www.dekinderkliniek.nl



Spreekbeurt DeKinderkliniek

(Print deze brief en geef die aan je leerkracht) 

BRIEF VOOR JE LEERKRACHT

Beste leerkracht,

Een leerling uit uw klas wil graag een spreekbeurt houden over DeKinderkliniek.

Informatie hierover vindt hij of zij op www.dekinderkliniek.nl.

Deze spreekbeurt biedt de unieke mogelijkheid om een spreekbeurtkoffer in de klas te halen. Hierin zitten 

spullen die uw leerling tijdens de spreekbeurt kan laten zien. Maar de voorwerpen zijn ook geschikt voor

korte proefjes tijdens de spreekbeurt of korte, klassikale activiteiten. U heeft hieraan geen voorbereiding, 

maar het is wel verstandig om met de leerling die de spreekbeurt houdt af te spreken hoeveel tijd er

beschikbaar is.

De spreekbeurtkoffer hoort twee dagen na de spreekbeurt teruggebracht te worden naar DeKinderkliniek. 

Maar als u belt met de receptie van DeKinderkliniek (036 76 300 30) kan deze termijn verlengd worden. 

Wilt u dit zelf dan even kortsluiten met de ouders van uw leerling? Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het 

terugbrengen van de spreekbeurtkoffer.

U kunt de spreekbeurtkoffer ook rechtstreeks lenen ter ondersteuning van bijvoorbeeld een project over

gezondheid. Ook daarvoor belt u met DeKinderkliniek op telefoonnummer 036 76 300 30. Ook voor het 

lenen van een speciale astmakoffer (vraag naar een van de assistentes van de astmapoli).

We wensen u met uw klas een leuke en leerzame spreekbeurt toe!

Met een hartelijke groet,

DeKinderkliniek

Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, 036-76 300 30, www.dekinderkliniek.nl


