
Nieuwsflits ouderraad: lezing epidemioloog Albert Hofman, resultaten ouderenquête, extra vitamines 

voor leerkrachten, digitaal inloophalfuur bij ouderraad op 3 december  

Beste ouders, 

De ouderraad is het klankbord vanuit de ouders voor de schoolleiding. Wij ondersteunen de school 

middels de organisatie van activiteiten en besteding van de door u ter beschikking gestelde vrijwillige 

financiële bijdrage. Hieronder een korte, niet uitputtende, update van een aantal activiteiten 

Resultaten ouderenquête 

Aan het begin van dit schooljaar hebben veel ouders deelgenomen aan de door de school 

uitgestuurde online ouderenquête. Hierin heeft u ook uw ideeën gedeeld over de ouderraad. In het 

algemeen waren de reacties zeer positief. Als mogelijke verbeterpunten kwamen o.a. naar voren dat 

u het prettig vindt als er een aantal keer per jaar kort en overzichtelijk een update wordt gegeven en 

dat u graag inzicht wilt hebben in de besteding van de financiële bijdrage. Dank voor deze 

terugkoppeling. Wij nemen dit ter harte en zullen daar invulling aan geven. 

Extra vitamines voor leerkrachten in de lerarenkamer 

Het zijn uitzonderlijke tijden. Zeker ook voor de leerkrachten. Om hen een hart onder de riem te 

steken heeft de ouderraad namens de ouders een houten krat met fruit geplaatst in de 

lerarenkamer. Deze wordt 2 keer per week bijgevuld, zodat leraren dagelijks een stuk fruit kunnen 

nuttigen. De leerkrachten zijn hier heel blij mee! 

 

Digitale thema-avond met Harvard professor Albert Hofman over de impact van de corona crisis op 

een kind 

Wat is de impact van Corona op het welbevinden van onze kinderen? En wat kunnen wij in de nabije 

toekomst nog verwachten? In de zoom thema-avond op 11 november hield arts-internist-

epidemioloog Albert Hofman een boeiende lezing over Corona en de impact die dit heeft op de 

school en onze kinderen. De lezing was zeer goed bezocht en bood interessante inzichten. Ouders die 



de lezing nog niet hebben bijgewoond kunnen deze bekijken via onderstaande link. 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAcvH8g2phyk%5Fwc&id=188D595A659ACB74%21246261

&cid=188D595A659ACB74

 

Let op: de opname is niet opgestart vanaf het begin 

Digitaal inloophalfuur bij Ouderraad 

Wij vinden het belangrijk om met u in contact te blijven. Helemaal in dit uitzonderlijke schooljaar. 

Heeft u ideeën hoe we de school als ouders nog beter zouden kunnen ondersteunen? Graag nodigen 

wij u uit om op donderdag 3 december van 19.00-19.30 uur in een digitaal inloophalfuur uw ideeën 

met ons te delen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail ouderraad@erasmiaans.nl  
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