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Agenda
Maandag 16 nov t/m vrijdag 20 nov
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november
Vrijdag 4 december

Techniekweek
Studiedag; alle kinderen vrij
Schoen zetten; alle kinderen een schoen mee.
Sinterklaasfeest op school

The leader in me
Gewoonte 2 staat deze periode centraal: Begin met het einddoel voor ogen.
Voor groep 8 betekent dat onder andere
het kijken naar de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Komende periode
zijn de voorlopige adviesgesprekken met
ouders en kind. Tijdens deze gesprekken
wordt er besproken welke doelen
centraal staan om het einddoel te
bereiken.
Met een einddoel voor ogen leren de kinderen in de
groepen een plan te bedenken. Wat is mijn doel? Hoe
bereik ik het einddoel? Wie heb ik nodig? Wat heb ik
nodig? Wat ga ik doen?
Wilt u hier meer over lezen? In de bijlage treft u meer
informatie.

Ouderbijdrage
Wellicht is het u opgevallen; er is nog geen brief verzonden over de betaling
van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze brief ontvangt u eerdaags. Deze
ouderbijdrage komt ten goede aan o.a. het Sinterklaasfeest, maar ook Kerst
en andere vieringen en feestdagen.

Schoolfruit
Afgelopen week hebben we de eerste levering schoolfruit ontvangen van onze
leverancier de Gebroeders van Aarle. Behalve een appel en een peer proefden
we ook Kaki fruit. Een exotische vrucht die door veel kinderen werd
gewaardeerd. Komende week eten we:

Wilt u op de hoogte blijven van dit project schrijf u dan in op de nieuwsbrief via:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm
Techniekweek
Maandag starten we in de hele school met de techniekweek. De eerste techniekweek van
dit jaar! We verklappen nog niet aan welke doelen we gaan werken met elkaar maar het
heeft in ieder geval iets met Sinterklaas te maken. We zullen u via Social Schools op de
hoogte houden.
Week van de mediawijsheid
De afgelopen week was “De week van de mediawijsheid”. In
groep 7 en 8 is gewerkt aan het online project MediaMasters.
MediaMasters is een spannende game over de kansen en gevaren
van (digitale) media. Door het spelen van de game gedurende 5
dagen bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Zo
ging het over het herkennen van fake-nieuws maar ook over
online pesten.
Sinterklaas
We hopen natuurlijk van harte dat de Sint dit weekend
aankomt zodat we op 4 december een mooi
Sinterklaasfeest met elkaar kunnen vieren. Op donderdag
26 november zetten alle kinderen hun schoen. Vergeet
deze niet uiterlijk donderdag mee te geven, voorzien van
naam. Nu maar hopen dat de Pieten wat moois hebben
meegebracht.

Tiny Forest
We kijken terug op een prachtige dag! Er zijn maar liefst 1100
bomen geplant door de kinderen. Beuk, Iep, Berk, Linde, zoete
Kers, zwarte Populier, Lijsterbes, wilde Appel, Vlierbes, Hazelaar
en nog veel meer. Het bos is nu al een aanwinst
voor de school, je kunt namelijk in de pauze
heerlijk over de paden rennen. Ook de
lampionnenoptocht met Sint Maarten ging
door het bos.

Nieuws van buiten
Namens de onderzoeksgroep COLC-studie,
Dr. Anita Vreugdenhil
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/Scho
ol/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

