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In het zonnetje

Belangrijke data:
04 December
14 December
18 December

Sinterklaasviering
Oud Papier
Kerstviering en laatste schooldag 2020

2021
04 januari
12 Januari
21 Januari
25 januari

Eerste schooldag 2021
Medezeggenschapsraad 19;30 locatie De Hoekstee
Kunstworkshop groep 1/2
Kunstworkshop groep 4 – 8

(alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen en -adviezen)

In het zonnetje
Deze keer zetten we Sinterklaas in het zonnetje. We hebben deze
week bericht ontvangen dat hij ondanks alle toestanden toch kans
ziet om obs de Kievitshoek te bezoeken. Dit zal hij doen op vrijdag
4 december. Omdat ook Sinterklaas zich aan de regels wil houden,
roept hij op om bij aankomst niets op het plein te organiseren en
het feest alleen binnen met de kinderen te vieren. Natuurlijk
komen we graag aan zijn verzoek tegemoet.

Intekenen oudpapier nu online
De oudpapieracties kunnen na goed overleg met de gemeente ook in 2021 weer
georganiseerd worden. Daar zijn we blij mee, want dit zorgt voor flink wat extra financiële
ruimte voor de ouderraad om ons te ondersteunen bij activiteiten als Sinterklaas, Kerst,
schoolreizen en eindfeest.
U begrijpt dat we uw hulp hierbij keihard nodig hebben. We hopen dan ook dat van elke gezin
één ouder minimaal 1x helpt bij het inzamelen van oudpapier. De acties vinden afwisselend
plaats op een maandag of dinsdagavond en vragen telkens ongeveer 2 uur van uw tijd.
Om het gemakkelijk te maken kunt u zich online aanmelden. Door op onderstaande link te
klikken kunt u uw naam invullen bij een datum die u het beste past.
intekenlijst oudpapieracties 2021 obs De Kievitshoek. Alvast bedankt voor uw hulp namens
de ouderraad en alle kinderen.

Ouderbijdrage via incasso nu mogelijk
“hé, een herinnering om de ouderbijdrage te voldoen? Och ja, dat was ik van plan om te
doen, maar het is er bij ingeschoten.”
Herkent u dit? Dan heeft de ouderraad nu de oplossing voor u: een automatische incasso. Dit
bespaart u en de ouderraad een hoop werk, terwijl u zelf wel de regie blijft houden. De
kinderen hebben een brief meegekregen, waarop u kunt aangeven dat u de ouderraad
machtigt om elk jaar de vrijwillige ouderbijdrage automatisch van uw rekening af te
schrijven. U kunt tevens aangeven of het bedrag in één keer afgeschreven kan worden of in
termijnen. Super handig! Graag zien we de ingevulde strookjes uiterlijk vrijdag 13 november
weer terug op school.

Vervanging wegens Corona
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat leerkrachten zich moeten laten testen op Corona.
Onderwijspersoneel in het primair- en voortgezet onderwijs kan, indien nodig, toestemming
krijgen tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19. Deze voorrangsprocedure is
bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de
continuïteit van het primair proces niet in gevaar komt. Nu leerkrachten zich met voorrang
kunnen laten testen, zitten scholen hoogstens een dag zonder leraar of lerares die in
afwachting is van de testuitslag. Tenminste… als de leerkracht een negatieve testuitslag krijgt
en zich fit genoeg voelt om les te kunnen geven. We kunnen ook te maken krijgen met
leerkrachten die in quarantaine of zelfisolatie moeten gaan. In deze gevallen zal de leerkracht
enige tijd niet in staat zijn om op school les te geven. Erg vervelend, omdat het steeds
moeilijker wordt om bij afwezigheid van een leerkracht tijdig vervanging te regelen.
Gelukkig hebben wij nog niet hoeven besluiten om kinderen naar huis
te sturen en we hopen dat we dat ook kunnen voorkomen door eerst
naar andere oplossingen te zoeken. Voor welke oplossing echter ook
gekozen wordt, het zal altijd flexibiliteit van leerkrachten, kinderen en
mogelijk dus ook ouders vragen. Wij vragen uw begrip daarvoor.

EU-schoolfruit
Obs De Hoekstee neemt ook dit schooljaar weer deel aan het EUschoolfruitprogramma. We willen hiermee het eten van groente en fruit
stimuleren en de kinderen kennis laten maken met allerlei soorten groenten en
fruit. 20 Weken lang krijgen we drie dagen per week voor ieder kind fruit
aangeboden. De ene keer krijgen de kinderen een mandarijntje, een andere
keer moeten we een honingmeloen verdelen over 17 kinderen. Niet ieder kind
zal voldoende hebben aan het aangeboden fruit. Natuurlijk kunt u uw kind(eren) dan wat
(extra) fruit van thuis meegeven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen als
aanvulling op het schoolfruit koek/snoep mee naar school nemen.
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Nieuws van Kinderopvang Kaka

obs De Kievitshoek

Linthorst Homanstraat 24 8384 EE Wilhelminaoord
kievitshoek@talentwesterveld.nl

0521-381536

Prikbord

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
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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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