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AGENDA
INFORMATIE OP ONZE SITE:

NOVEMBER
4
9
14

16

Op onze site www.mbschool.nl vindt u allerlei
informatie.
Diverse roosters, een maandkalender, de
nieuwsbrief, informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het kopje
“ouders”.

Studiemiddag
Lln. 12.00 vrij
Projectweek
“Mediawijsheid”
Intocht Sint
Jeugdpronkzitting

GRUITDAGEN:

Nieuwsbrief nr. 6

Op woensdag, donderdag en vrijdag kennen we
op school de zogenaamde Gruitdagen.
Op deze dagen nemen de kinderen als
tussendoortje groente of fruit mee. (vanaf 9
november t/m 16 april krijgen de kinderen een
tussendoortje van EU-schoolfruit)

IN DEZE TIJD WEL OF NIET NAAR SCHOOL:
In onderstaand verhaal staat wanneer uw zoon/dochter wel of niet naar school kan. Wij
hopen zo wat onduidelijkheid weg te nemen.
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Wanneer wel naar school?
Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten(zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar school. (zie
beslisboom)
Wanneer moeten ze dan wel thuisblijven?
Leerlingen en personeelsleden blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij corona.
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of meer dan incidenteel
hoesten moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
Verder als:
-de leerling koorts heeft of andere(dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde
klachten;
-de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; Als iemand
in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
-een huisgenoot van de leerling, naast milder corona klachten ook koorts(boven de 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Deze huisgenoot zal zich moeten testen.
Tot de uitslag van de test bekend is, blijft de leerling thuis.
-men deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben
die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan
besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn
geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Neem dan contact op met de
GGD. Het is de bedoeling dat u uw zoon/dochter thuis laat totdat de testuitslag bekend is.
De laatste beslisboom is weer bijgevoegd.
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WOENSDAGMIDDAG 4 NOVEMBER KINDEREN VANAF 12.00 UUR VRIJ:
A.s. woensdag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Dit i.v.m. een studiemiddag voor de
leerkrachten.
SINT EN KERST:
De voorbereidingen voor de Sint en ook al voor de Kerst zijn in volle gang. Door de corona
maatregelen hebben we wel wat kleine aanpassingen moeten doen. Maar we zullen
ondanks deze aanpassingen, samen met de Ouderraad en het Sinterklaascomité, twee
mooie feesten voor de kinderen organiseren.
Sint:
• Zoals het er nu uitziet komt de Sint op school tijdens de Sintviering op 4 december.
• De pietenochtend voor de kinderen gaat ook door, helaas wel zonder ouderhulp,
maar wat kleiner georganiseerd met eigen leerkrachten.
• Dit jaar slaan we de pepernoten over, maar hebben hiervoor een leuke vervanging
• Het project van het Sinterklaasjournaal komt in de groepen 1 t/m 4 aan de orde. Voor
dit project zijn we op zoek naar oude zwarte schoenen in alle maten. (graag
doorgeven aan juf Lia of mailtje sturen aan l.fierkens@pro8.nu)
Kerst:
Wat de kerst betreft het volgende:
• I.p.v. het kerstdiner op donderdag 17 december om 17.00 uur, willen we op
vrijdagochtend een(zelf meegebracht) kerstontbijt houden in de eigen groep met
aansluitend de kerstviering. Dit vast ter kennisgeving.
We houden jullie verder op de hoogte via de volgende nieuwsbrieven, parro app of via de
groepsouders.
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GROENTE en FRUIT:
Vanaf volgende week woensdag 11 november t/m 16 april krijgt uw zoon en/of dochter op
school gratis drie porties groenten/fruit per week. (Dit wordt dan tijdens de GRUIT-dagen op
onze school aan de kinderen gegeven.) We doen namelijk mee aan het EU-schoolfruit.
Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te
eten. U hoeft dus op woensdag, donderdag en vrijdag alleen iets te drinken meegeven.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in
voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
.

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo
maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen
pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen
verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven,
doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
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STICHTING BUGANALA:
PRO8 steunt de stichting Buganala. Stichting
Buganala heeft ten doel een positieve bijdrage te
leveren aan het leven van kinderen en
jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun
familie en andere mensen in hun leefomgeving, door
middel van onderwijs en alles wat daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van
het woord. Meer informatie is te vinden op www.buganala.nu
Ook in Gambia zijn er grote problemen door Corona. De kinderen zijn daar vanaf april niet
meer naar school geweest. Als het goed is worden deze komende week weer opgestart.
Helaas zijn de problemen daarmee niet voorbij. Er zijn weinig inkomsten door het gebrek
aan toerisme. Het land heeft het zwaar.
Op een eenvoudige manier is de stichting te steunen. Dit kan via Sponsorkliks.
Via www.pro8.nu en www.buganala.nu is de site van sponsorkliks te bereiken. Wanneer u
via die site naar de website van bijvoorbeeld bol.com, Cool Blue, Anwb, Expedia,
booking.com, etc gaat en daar een aankoop doet, bijvoorbeeld voor de feestmaanden,
steunt u, zonder verplichtingen, Buganala. Buganala krijgt namelijk enkele procenten van het
aankoopbedrag van het bedrijf waar u een aankoop heeft gedaan.
Alvast dank voor uw steun.
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Tikkie, jij bent ‘m !
Ook de kinderen in Gambia (Afrika) mogen weer naar school. Door de coronaepidemie waren de scholen 7 maanden gesloten. Maar nu kunnen de kinderen
weer samen spelen en leren.
Maar lang niet alle kinderen in Gambia gaan naar school, bijvoorbeeld omdat hun
ouders niet genoeg geld hebben. Door de corona-crisis hebben veel ouders
namelijk geen werk. Uitkeringen bij werkloosheid kent men in Gambia niet.
Dit jaar houden we geen grote sponsoracties, maar we willen wel op een andere manier een
bijdrage leveren aan de scholen in Gambia.
Laten we samen Lamin helpen, zodat hij naar school kan. Lamin is doof en wil heel graag
leren lezen en schrijven.
Voor € 1,20 kan Lamin één hele dag naar school. Alles wordt geregeld: vervoer,
schoolspullen, een schooluniform, een warme maaltijd en goed onderwijs.
Wie helpt ons om € 190,00 op te halen zodat Lamin een heel jaar naar school kan?
Via onderstaand tikkie van €1,20 kunt u Lamin één schooldag cadeau doen. Meer mag
natuurlijk ook, want ook de dove klasgenootjes van Lamin willen graag naar school. Link
naar tikkie:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NDFT7J5BovIZmPpAD0LkLhnc
HAW3xvrA (deze link is geldig tot 25 november 2020)
Alvast heel erg bedankt!
Doneren kan ook via NL50 INGB 0002 5192 77 t.a.v. Stichting Buganala.
Deze actie vindt plaats op alle scholen van PRO8. Op de website van de
Stichting Buganala (www.buganala.nu) kunt u meer lezen over de scholen
in Gambia. Buganala is een stichting verbonden aan de scholen van PRO8
en zet zich in voor het onderwijs van kinderen in Gambia (West-Afrika).
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SJORS SPORTIEF:
Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Montferland hebben vorige week het prachtige
Sjors Sportief/Creatief boekje mee naar huis gekregen!
Bijgevoegd: Gezinspraatje, een extra ondersteuning
Hierbij nog de link naar het digitale boekje:
https://cultuurensportstimulering.nl/montferland-2020-2021
En de link naar het introductiefilmpje: https://www.sjorssportief.nl/video
HET VERZOEK VANUIT HET ONDERZOEKSTEAM MUMC:
Beste ouders/verzorgers,
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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.

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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