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26 oktober 2020

Corona
Beste ouder(s) / verzorger(s).
In verband met de Corona ontwikkelingen op onze school stuur ik u een
extra Nieuwsroos. We willen u graag goed informeren.
Goed nieuws is dat Marieke A van groep 3/4 weer begonnen is. Ze is
vorige week negatief getest en mag weer aan het werk. Een mooi
bericht!
De klas is de afgelopen tijd goed opgevangen door de
stamschoolleerkracht Marian Slijkhuis. Ze heeft hiervoor allerlei
afspraken moeten verzetten. Wij zijn blij dat we voor de kinderen steeds
hetzelfde gezicht hebben gehad. Nogmaals bedankt Marian!
Ook in onze regio gaat het nu hard met de besmettingen. We hopen van
harte dat onze ouders en hun familie er niet teveel hinder van zullen
ondervinden.
Als school blijven we het RIVM beleid volgen en laten we beperkt
externen toe.
Helaas ben ikzelf positief getest en ben daarom in ieder geval tot en met
3/11 afwezig. Mijn man en ik zijn besmet via onze zoon die op een
middelbare school in Hilversum werkt. Gelukkig vallen onze klachten tot
nu toe mee. Tot die tijd heb ik veel contact met het team via videobellen
en ben ik te bereiken via de mail.
Ik hoop u snel weer gezond te ontmoeten!
Met vriendelijke groeten,
Tineke Kolkman,
Directeur OBS Rozengaardsweide.

Luizen controle
In verband met alle ontwikkelingen rondom Corona is er deze week geen
‘luispluis’. We verzoeken u uw kinderen thuis regelmatig op deze
ongewenste diertjes te controleren. Mocht u luizen vinden, wilt u dan de
leerkracht een berichtje sturen? Dan kunnen alle ouders van de klas
gewaarschuwd worden en zodoende zijn we dan sneller van het
probleem af. Alvast hartelijk dank voor de medewerking..

Oudergesprekken
Voor de Herfstvakantie hebben de ouders van de kinderen van de
groepen 1,2,4,5,6 en 7 op een of andere wijze contact gehad met u.
Hopelijk is dit naar tevredenheid gelukt.
Mocht u nog geen contact hebben gehad dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht via Parro, mail of telefoon (0575-461510)
Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 3 en 8 neemt de
leerkracht nog contact met u op om af te stemmen hoe u samen een
gesprek heeft.

Bijlagen:
1. Vanuit de GGD via een aparte bijlage
2. Verzoek tot deelname aan een leefstijlonderzoek van kinderen tijdens de pandemie

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

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

