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Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar bedraagt € 30,00 per leerling. Vanwege
het niet doorgaan van de schoolreis en het kamp van afgelopen jaar, is de bijdrage voor
dit jaar eenmalig verlaagd. De ouderbijdrage gebruiken wij voor onder andere de
schoolreis, schoolkamp, sinterklaas, kerstboeken, paaslunch enz. U kunt dit bedrag
voor 1 november overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0326 6824 81 onder
vermelding van Ouderbijdrage, naam kind(eren) en schooljaar. Bij voorbaat dank.
Facultatieve gesprekken
Op maandag 9 en dinsdag 10 november staan er facultatieve oudergesprekken
ingepland. Facultatief betekent dat u zelf bepaalt of u wel of niet een gesprek met de
leerkracht wilt. Een week van te voren worden alle ouders weer via een mail van
Schoolgesprek uitgenodigd. Wilt u een gesprek, dan kunt zelf een tijdstip inplannen.
Ouders waarmee wij een gesprek willen, worden hiervan op de hoogte gebracht en
kunnen vervolgens ook zelf een moment inplannen. Of we de gesprekken op school,
telefonisch of digitaal houden is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Hier
brengen we u tijdig van op de hoogte.
Jarigen
November
5
Thiemen (10 jaar)
7
Douwe (7 jaar)
15
Wieger (8 jaar)
19
Gerrit (10 jaar)
Ouderavond
De geplande ouderavond van volgende week donderdag kan in verband met de
verscherpte maatregelen niet doorgaan. We verplaatsen de avond in eerste instantie
naar 22 maart.
Personeel
Juf Elizah is ziek en voorlopig afwezig. We doen ons best om hier een goede oplossing
voor te vinden.
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Vanaf 1 januari 2021 is ondergetekende opnieuw directeur van twee scholen. Naast de
school in Wjelsryp word ik ook directeur van de Paadwizer uit Parrega. Met het sluiten
van de school in Easterlittens viel de helft van mijn werkzaamheden weg en dat wordt
dus nu weer opgevuld met een tweede school.
Schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we mee met het EUschoolfruitprogramma. Dit betekent dat er voor
alle kinderen voor drie dagen in de week fruit
voor in de pauze beschikbaar wordt gesteld. In
de week van 9 november is de eerste levering en
het gaat 20 lesweken door. De vaste
uitdeeldagen worden woensdag, donderdag en
vrijdag. Als bijlage is een informatiebrief van het
project meegestuurd.
Onderzoek in coronatijd
Hieronder kunt u informatie lezen over een onderzoek van Anita Vreugdenhil van het
MUMC over de effecten van de coronacrisis op de levensstijl van kinderen. Via de link
kunt u eventueel meewerken aan dit onderzoek.
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
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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.
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
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
Oktober
30
Schoolschaatsen groep 6/7
November
6
Schoolschaatsen groep 6/7
9
Facultatieve oudergesprekken
10
Facultatieve oudergesprekken
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