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Eerste kaars, geef je licht,
Als een ster die helder straalt.
Tweede kaars, geef je licht
Aan wie huilt om veel verdriet.
Derde kaars, geef je licht
Aan wie niemand anders ziet.
Vierde kaars, geef je licht
Aan wie huilt om veel verdriet.
Jij bent licht voor de wereld.
Licht. Licht. Licht. Licht.
Grote kaars, geef je licht,
Laat ons zo het Kerstkind zien.
Jij bent licht voor de wereld.
Licht. Licht. Licht. Licht. Licht.

(#Trefwoord)

Vanuit het kamertje
Vanuit een zeer stille Olijfboom schrijf ik deze nieuwsbrief. Wederom een vreemde gewaarwording
om hier op school aan het werk te zijn zonder de vrolijke geluiden van kinderen om mij heen. Het
covid-19 virus blijft om zich heen slaan en de overheid heeft er goed aan gedaan om een nieuwe Lock
down af te kondigen. Toch hoopten wij dat wij niet terug hoefden naar dat beeld van lege
schoolklassen dat nog op ons netvlies gegrift staat. Om de vele besmettingen terug te dringen is deze
strenge maatregel echter noodzakelijk en zullen wij moeten roeien met de riemen die we hebben.
Dat kunnen wij, het is niet anders. Laten we met elkaar hopen en bidden dat 2021 een “beter” jaar
gaat worden.’
In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over onze collega’s in de ziekenboeg. Waarschijnlijk ziet u
juf Liesbeth weleens op het schoolplein lopen. Zij heeft haar beide kinderen bij ons op school en
komt hen geregeld brengen of halen. Helaas is zij nog niet zover hersteld dat zij weer kan gaan
werken. Bij juf Veronique ben ik laatst op bezoek geweest. Ook zij is nog verre van volledig
opgeknapt. Via deze weg wensen wij hen heel veel beterschap toe.
Met wie het gelukkig wel heel voorspoedig gaat, is juf Emma. Zij geniet van haar prachtige dochter
Lydia. Moeder en kind maken het gelukkig heel goed. Zo fijn!
In deze nieuwsbrief staat nog meer te lezen. Ik wens u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Aletta Wijnsouw

Ideeën voor in de kerstvakantie
Het is niet mijn gewoonte om reclame te maken in de nieuwsbrief. Voor deze keer maak ik toch
graag een uitzondering. Op een vorige school waar ik werkte, heb ik Susanne Frens ontmoet. Zij is de
oprichtster van kidsproof.nl/flevoland. Een website vol inspirerende ideeën. Zij stuurde mij de
volgende informatie toe die ik graag met jullie deel:
Zin in de Decembermaand? Je bent misschien wel meer dan ooit op zoek naar inspiratie voor thuis en
voor buiten. Op de website van Kidsproof Flevoland vind je alle tips voor Sinterklaas, Kerst en de
winterperiode. Wat dacht je van 23 Sinterklaasactiviteiten voor Thuis, een Aftelkalender of van
handige Kerstkapsels, prachtige Kerstknutsels of van tips voor een Kindvriendelijk Oudejaarsavond.
Neem eens een kijkje op www.kidsproof.nl/flevoland en laat je inspireren.

Voorlezen is meer dan ontspanning
Zodra kinderen zelfstandig kunnen lezen, worden ze vaak veel minder voorgelezen dan op jongere
leeftijd. Voorlezen heeft naast een ontspannende functie echter grote voordelen voor kinderen van
alle leeftijden. Tijdens het voorlezen oefenen ze bijvoorbeeld de vaardigheden die ze nodig hebben
bij begrijpend lezen. Begrijpend luisteren gaat namelijk vooraf aan begrijpend lezen. Kinderen
worden bij voorlezen niet geremd door leesproblemen, waardoor het taalniveau van de tekst hoger
kan zijn. Bovendien kan de voorlezer ondersteuning bieden bij het tekstbegrip, met mimiek, intonatie
en uitleg. Door voorlezen komen kinderen in aanraking met complexere taal.
Ik wens jullie allen veel voorleesplezier toe!

Onderzoek
De maatregelen rondom het coronavirus hebben een grote impact op Nederlandse kinderen en
jongeren. Een aantal kinderartsen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland, zijn in mei van dit
jaar een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de gevolgen van de maatregelen op de leefstijl van
Nederlandse kinderen.
Voor dit onderzoek hebben zij gegevens nodig van ouders en kinderen in Nederland. Hieronder de
brief die ik ontvangen heb met het verzoek die onder alle ouders / verzorgers van onze school te
verspreiden.
Let wel, het onderstaande artikel is van voor de nieuwe Lock down.

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.
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

Persbericht 7 december 2020
Sport & Cultuur materialen inzameling voor kinderen in Almere
Coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur Yvonne Wolff zet een inzamelingsactie op voor kinderen
die het tijdens de feestmaand moeilijk hebben thuis. Verschillende mensen, gemeente, organisaties
en het zorgveld zetten zich met zijn allen in voor kinderen in Almere om meer te kunnen bewegen en
mee te kunnen doen met de aangeboden activiteiten. Sportmaterialen en materialen om muziek of
kunst mee te maken worden gemist als de kinderen lid zijn van een vereniging. Deze materialen om
mee te kunnen doen met de activiteiten waar je lid van bent via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn
vaak niet te betalen.
In Almere zijn 9.000 kinderen die leven op de armoedegrens. Door de corona crisis is de verwachting
dat hier nog meer kinderen bij zullen komen. In samenwerking met verschillende partijen kan
Jeugdfonds Sport & Cultuur het voor kinderen een beetje mooier maken. De inzameling van de
materialen zal ervoor zorgen dat nog meer kinderen de weg naar Sport & Cultuur zullen vinden. Het
doel is dus om kinderen die het nodig hebben via Focus4Care te verwijzen naar de shop vol met
Sport & Cultuur materialen. De eerste twee weken van januari 2021 kunnen we de kinderen voorzien
van gratis Sport & Cultuur materialen.
‘’Trek je kast leeg en breng het naar het Echnaton’’
Van 15 tot 18 december kunnen de materialen worden verzameld bij het Echnaton. Er zal een kar
staan waar de materialen kunnen worden afgegeven. Vanaf dinsdag 5 januari 2021 kunnen alle
kinderen terecht van 10.00-14.00 uur bij “Focus4Care” in het Buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat
8,1328 BC Tussen de Vaarten om geschikte spullen uit te kiezen en deze gratis op te halen.
Alle kinderen in Almere zijn welkom om nieuwe spullen uit te kiezen of hun spullen te brengen. Wij
zouden hier super blij mee zijn! Financiële bijdragen en schenkingen van spullen zijn van harte
welkom. Meer informatie is te vinden op de website
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/ in de nieuwsbrieven, uitingen van het
Echnaton, de Schoor, Kleur in Cultuur en op de social media kanalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur
Almere.

Lieve collega’s, kinderen en ouders,
We kijken met elkaar terug op een heel bijzonder jaar. Via deze weg spreek ik mijn bewondering voor
jullie allemaal uit. Het afgelopen jaar kwamen wij voor veel uitdagingen en veranderingen te staan.
Er werd een beroep gedaan op onze flexibiliteit en veerkracht. We hebben laten zien dat we dit in
huis hebben; we mogen trots zijn op elkaar en op ons zelf! Voor nu een heel fijne kerstvakantie. Rust
goed uit en geniet van alles wat nog wel kan!
“Ik zei tegen de man die stond bij de grens van het onbekende land: ‘Geef mij een licht zodat ik kan
zien en wijs mij welke weg ik moet gaan’.
En hij zei tegen mij: ‘Leg je hand in de handen van God. Dat zal beter voor je zijn dan een licht, en
veiliger dan een wegwijzer’.

Fijne feestdagen allemaal en een gelukkig Nieuwjaar!

