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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Er zijn pas vier weken verstreken sinds het einde van de
herfstvakantie maar voor veel kinderen voelt het als veel langer.
Sommige kinderen hebben het nodig om een dag aan te sterken en
meestal zijn ze maar één dagje afwezig.
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Voortgangsgesprekken
De komende weken vinden online de voortgangsgesprekken plaats.
Wij vinden het belangrijk om met u als ouder(s)/verzorger(s) in
gesprek te gaan over de ontwikkelingen van uw kind.
In de groepen 6, 7 en 8 zijn de kinderen aanwezig bij het gesprek.
Kinderen in groep 5 kunnen met hun ouder overleggen of zij hierbij
willen zijn.
De gesprekken zullen plaatsvinden in Google Meet omdat wij het
aantal volwassenen in de school in verband met de
coronamaatregelen zo veel mogelijk willen beperken.
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Agenda
Vanaf maandag 23 nov
Voortgangsgesprekken
Maandag 30 nov
gr 3 t/m 8: Pietengym
Donderdag 3 dec
gr 5,6,7,8: Surprise en gedicht
mee naar school
Woensdag 2 dec
Laatste keer zwemmen gr 8
Vrijdag 4 dec
Sinterklaas op school
Kinderen om 12:00 uur vrij
Woensdag 16 dec
Zwemmen groep 7
Vrijdag 18 december
Kerstbrunch
Kinderen om 12:00 uur vrij

Van de leerkracht ontvangt u een e-mail met bijlage waarin
beschreven staat hoe u de sessie in Google Meet kunt
opstarten. Op het tijdstip van het voortgangsgesprek klikt u op
deze link om deel te nemen; de leerkracht zal u dan toelaten
in het gesprek.
We hopen een volgend gesprek weer met u op school te
kunnen voeren.

Sinterklaas + oproep !
Ook dit jaar zal Sinterklaas onze school een bezoekje
brengen. Hij neemt een Piet mee en krijgt in de school hulp
van de pieten uit groep 8.
In tegenstelling tot andere jaren zullen we Sint en Piet niet
buiten opwachten. Het is onbekend hoe laat Sinterklaas
aankomt, dus begint iedereen in zijn klas. Ook de hulppieten
uit groep 8. De feestelijkheden zijn allemaal in school die dag.
Een oproep
We vragen u om de tekeningen die uw kinderen maken voor
Sinterklaas af te geven op school. Wij versieren dan de
speelzaal waar Sint de kleutergroepen zal ontvangen en
hopen de kinderen te verrassen met hun eigen tekeningen.
U kunt de tekeningen afgeven aan Joop, Antoinet of Annalies
bij de ingang van het grote schoolplein.

Kerstbrunch
Helaas moeten we besluiten om dit
jaar ons kerstdiner ‘s avonds op
school te annuleren.
In plaats van een diner in de avond,
gaan we op vrijdag 18 december aan
het eind van de ochtend gezellig in
de klas met elkaar brunchen.
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De hapjes
We vragen de ouders om voor hun kind(eren) een broodtrommeltje te
vullen met lekkernijen.
Bijvoorbeeld een gepeld mandarijntje, komkommer, tomaatjes, een
mini-tortilla, opgerolde pannenkoek of poffertjes, plakje worst, blokje
kaas, gehaktballetje, fruitspiesje, nootjes, crackertjes, mini quiche.
Wat in het trommeltje zit, is alleen voor uw kind.
We dekken de tafels gezellig, verduisteren de klas, doen de kerstboom
aan, zetten lichtjes op tafel, steken een digitaal haardvuurtje aan op het
digibord en zetten een muziekje op. Zo hopen we de sfeer te creëren
van het diner, maar dan op een manier waarop er minder verkeer in en
om de school zal zijn.
Daarna ruimen we samen op en begint om 12:00 uur voor de kinderen
de kerstvakantie.

Post van externen
Op de volgende pagina’s vindt u post van externen.
-

Informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

-

Een verzoek vanuit de Universiteit van Maastricht om deel te
nemen aan een onderzoek naar het effect van de coronacrisis op
de leefstijl van kinderen.

-

Een verzoek van een aantal studenten van de Universiteit
Utrecht om deel te nemen aan een onderzoek naar het auto-,
trein- en fietsgedrag van inwoners van Soest.

-

Een oproep van Kinderstralen voor hulp op school bij de
tussenschoolse opvang.
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Geen geld voor een sportclub of creatieve les?
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en
cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en
eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen
waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek,
kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels
en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al
binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze
ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair.
Zo vind je jouw intermediair
Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of
medewerker sociaal wijkteam. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met
het fonds bij jou in de buurt via de volgende link, mijn fonds.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
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

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn Ivy, Juliët, Nicolien, Elja en Rineke, studenten van het Honours College Sociale
wetenschappen aan de UU.
Wij doen namens de Universiteit Utrecht en de Provincie Utrecht onderzoek naar het autotrein -en fietsgedrag van de inwoners van Soest. Dit doen wij aan de hand van een
vragenlijst, die binnenkort ook via de Soester Courant wordt verspreid, aan de hand van een
interview met iemand uit ons groepje, die ook in Soest woont.
Nu is de groep mensen waar we het meest benieuwd naar zijn, ouders met kinderen van
basisschoolleeftijd.
Alle gegevens worden natuurlijk, op verantwoordelijkheid van de Universiteit, vertrouwelijk
behandeld. Er wordt ook verder niet naar identificerende gegevens gevraagd, wij zullen niet
op de hoogte zijn van wie exact de lijst heeft ingevuld.
Hier is in ieder geval de link naar de vragenlijst:
https://forms.gle/fa64SdaEZcLNrwPdA
Wij hopen dat u wilt deelnemen aan ons onderzoek,
Met vriendelijke groet,
Ivy, Juliët, Nicolien, Elja en Rineke

