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Kerst 2020
De kerstcommissie is druk bezig geweest om in deze bijzondere tijd, toch een leuk kerstfeest voor de
kinderen te regelen:
Hierbij even kort 2 datums die u alvast kunt noteren:
Donderdag 10 december: wij houden die dag 'de Klokhuis kerstspelen'. Wij organiseren tijdens
schooltijd allerlei verschillende activiteiten voor de kinderen. Deze zullen IKC doorbroken zijn, van
peuters tot groep 8.
Donderdag 17 december: Wij ontbijten met alle kinderen in de eigen klas. Bovendien krijgen
de kinderen een lunch aangeboden door de OV.
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,
De kerstcommissie

Nieuw meubilair
Wij zijn als school een samenwerking aangegaan met EromesMarko (leverancier schoolmeubelen).
Wij verwachten ons nieuwe meubilair in de meivakantie.

Van Zonnekinderen
Als Tom komt, weten de peuters wat er gaat gebeuren, we gaan sporten!!!
De peuters leren verschillende onderdelen bij Tom, zodat het iedere keer weer nieuwe uitdagingen
geeft voor de peuters.
Peuters verleggen hun grenzen, helpen elkaar en ervaren vooral veel plezier. Peuters hebben
beweging nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen
en zich bewust te zijn van hun lijf.
Tom komt een paar keer tijdens het schooljaar, de dagen rouleren zodat alle peuters een keer
peutergym van Tom hebben.
De volgende peutergym zal weer in januari zijn.
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Kanjergroep
Deze week is de Kanjergroep onder leiding van Annemieke Walraven voor leerlingen van de groepen
4 t/m 6 en 7 t/m 8 weer van start gegaan.
In beide groep is gestart met een Breinkraker, daarna mochten de kinderen zich voorstellen aan
Annemieke en zich het hoofd gaan breken over de diverse uitdagingen.
Op het eind kregen ze nog een weekopdracht mee, die ze volgende keer bespreken.
De kinderen hebben genoten en Annemieke ook.

Om te onthouden!
30 november: studiedag team, leerlingen vrij
1 december: studiedag team, leerlingen vrij
4 december: Sint op school
10 december: Klokhuis Kerstspelen
17 december: Kerstontbijt
18 december: start Kerstvakantie!
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Oproep onderzoek invloed Corona
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms
met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch
weer thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen
zorgt voor uw kind en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. In het
jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit
onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn
aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de
levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten?
Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk
tijdens en na deze crisis?
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u
deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u
meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om
wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen
zijn. Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?

https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/
School/Ic
Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor
ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen.
Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf
beslissen of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven.
Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al deelneemt willen wij u
hiervoor heel erg bedanken!
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in
de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl
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