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Agenda
Bijlagen:

U heeft het vast al gehoord op tv of in de krant,

Flyer Zing je mee, kinderkids
Westhoffhuis Lunteren

De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land.

Nogmaals de ALV uitnodiging
voor leden en niet leden

Ook dit jaar zullen zij langskomen op onze school aan
de Kerkhoflaan,
Maar voor wat voor verrassing komen we dit jaar weer te
staan?
De Sint heeft aan ieder kind gedacht
En voor elk wat leuks meegebracht.
Op 3 december verwachten we alle kinderen om 08.30u
in hun eigen lokaal,
En denken jullie dan ook aan de juiste shift allemaal?
We zorgen dat we dan op tijd zijn voor de Sint en zijn
Pieten, zodat we samen kunnen gaan genieten.
U hoeft voor de kleine pauze niet te denken aan drinken
en eten,
Ook dat is de Sint niet vergeten.
Vergeet alleen het lunchpakketje niet,
Zodat uw kind lekker van zijn/haar eigen boterham
geniet.
We hopen op een gezellige dag,
Vol gedans, gezang en gelach.
P.S. We vinden het jammer om te moeten zeggen, maar de
ouders kunnen vanwege Corona en de beperkte afstand het
feest niet meemaken. We rekenen op uw begrip.

Meegegeven:
Reminder m.b.t. fiets
Graag medewerking om waar
mogelijk uw kind(eren) en
uzelf met de fiets naar school
te komen. Alvast dank voor uw
medewerking!
RIVM adviseert 1 1/2 meter
afstand te houden van
elkaar bij brengen en halen
van uw kind(eren), graag hier
allemaal rekening mee houden,
waarvoor dank!
Namens een aantal bezorgde
ouders en team Triangel
MR vergaderingen
10 februari 2021
1 april 2021
10 juni 2021
Mailadres MR
mr@cnsdetriangel-lunteren.nl

Informatiebrief voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen

18-11-2020 Nummer 5

Vanuit de MR
Wij als MR zien dat het afstand houden bij het halen en brengen van de kinderen nog best eens
een uitdaging kan zijn. Een samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen is hierbij van
groot belang. Allereerst moeten de leerkrachten het hek op tijd openen, en moeten de ouders
ervoor zorgen dat ze niet langer dan nodig op het schoolplein blijven. Wellicht is het mogelijk om
thuis al speelafspraakjes te plannen met vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast kunt u afspreken
met uw kind(eren) dat zij gelijk naar u toekomen als de school uit is. Zo zorgen wij er gezamenlijk
voor dat iedereen zich veilig voelt en met name de mensen die in een risicogroep zitten.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit jaar mag ik de MR voor het eerst komen versterken. De MR waar ik in mee mag draaien is een
betrokken groep en zijn al lekker op elkaar ingespeeld. Het lijkt me leuk om hierin te mogen
helpen. Ik vind het fijn om open contact te hebben met ouders en collega’s. Het is mooi om met
ouders te praten over hoe we samen kunnen bijdragen om de school nog beter te maken, maar
vooral de school goed te houden. Zo houden we elkaar scherp.
Ik ben Lisanne Louwen en woon in Ede met mijn man, twee zonen en een dochter. Ik geniet ervan
om in de natuur te zijn en daar te fietsen en te wandelen. En op de fiets naar school kunnen gaan
is helemaal fijn.
Het is fijn om op deze school te mogen werken. Ik ben nu bezig met m’n derde
schooljaar in groep 1/2c. Het is heerlijk om met deze leeftijdsgroep te werken.
De kinderen zijn zo enthousiast en spelenderwijs leren ze zo veel!
Als er vragen zijn of u heeft een ervaring met de school waarvan u wilt dat we
ervan op de hoogte zijn? Neem gerust contact met ons op.
Hartelijke groet,
Lisanne
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Mijn naam is Marie-Anne de Bruijn. Getrouwd met Martijn en trotse ouder van drie prachtige
meiden: Nanne (groep 4a), Marlieke (groep 7) en Lysanne (1 e jaars voortgezet onderwijs). Op de
eerste plaats voornamelijk moeder en partner, maar daarnaast ook als gedragsdeskundige
verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld.
Sinds vorig schooljaar ben ik gestart als voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR). Een
functie die ik al lang ambieer? Heel eerlijk gezegd niet. Ik had er zelfs nog nooit bij stil gestaan dat
ook de MR een wezenlijk onderdeel is binnen het reilen en zeilen van de school. Tot ik op de
“vacature” voor een MR lid vanuit de oudergeleding werd gewezen. Dat was een goede motivatie
om me eens in het fenomeen MR te verdiepen. Het feit dat je als MR spreekbuis bent voor hetgeen
speelt vanuit zowel ouders als leerkrachten naar het dagelijks bestuur, sprak mij bijzonder aan.
Ook dat je als MR meer betrokken bent bij belangrijke besluiten die worden genomen om de
kwaliteit van het onderwijs nog beter te maken is erg interessant. Het gaat hierbij om besluiten in
de breedste zin van het woord: van financieel beleid tot dyslexie protocol. Als MR mag je vanuit je
“adviesrecht” het dagelijks bestuur voorzien van feedback op dergelijke stukken
vanuit je zorg en betrokkenheid als ouder en leerkracht. Hoe mooi is dat!
Maar we kunnen als MR alleen een echte goede spreekbuis zijn als jullie als
ouders ons voorzien van input. Dus valt je iets op of heb je een goed idee voor de
school? Spreek mij of een ander MR lid gerust aan. Of mail naar:
mr@cnsdetriangel-lunteren.nl
Hartelijke groet,
Marie-Anne
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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

