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Beste mensen,
Bij deze de allereerste nieuwsbrief vanuit Meldpunt Mondkapjes Nederland.
Om je te informeren over en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom
het Mondkapjesbeleid op Middelbare Scholen en de rechten van onze kinderen!
Melding doen
We proberen zoveel mogelijk meldingen te verzamelen, om voor de politiek inzichtelijk
te maken wat er speelt op de scholen van onze kinderen. Dus: heb je zorgen of is er
een incident geweest op jouw school? Doe dan (alsnog) een melding! De meldingen
worden anoniem behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.
Regionale Meldpunten: ondersteuning gezocht!
Gezien het aantal meldingen wat dagelijks binnenkomt bij MeldpuntMondkapjes.nl,
hebben we besloten regionaal te gaan werken. Regionaal werken maakt je ook
sterker. Er zijn kortere lijnen naar de overkoepelende schoolorganen en scholen en
kortere lijnen richting de media.
We zijn op zoek naar mensen die het Regionale Meldpunt in de eigen provincie willen
ondersteunen. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar
contact@meldpuntmondkapjes.nl
Informatie yer voor ouders
De yer is klaar! In de bijlage vind je de yer in een PDF-document. Dus: print, druk,
bestel, deel op social media, hang het op achter je raam en verspreid!
Je vind de yer ook op https://meldpuntmondkapjes.nl/informatie/

In de media
De afgelopen dagen hebben we veel media-aandacht gekregen. Heb je het gemist?
Onder deze link kun je de artikelen nalezen: https://meldpuntmondkapjes.nl/media/
Kortgeding tegen mondkapjesplicht op school
Graag brengen we de volgende link onder jullie aandacht, welke is gestart door een
groep ouders:
https://www.gofundme.com/f/kortgeding-tegen-de-mondkapjesplicht-op-school

Oproep voor Manifestatie #derechtenvanhetkind op vrijdag 20 november in
Utrecht
Deze manifestatie wordt georganiseerd door een groep ouders en docenten.
Meldpunt Mondkapjes Nederland ondersteunt deze manifestatie graag. Daarom doen
wij een oproep: wie wil zijn melding (anoniem) beschikbaar stellen om te laten
voorlezen op deze dag? Of: wie durft het aan om zijn verhaal live te doen tijdens de
manifestatie? We horen het graag via contact@meldpuntmondkapjes.nl.
Ook is de organisatie nog met SPOED op zoek naar helpers en ondersteuners voor de
komende dagen!
Wil je je inzetten om de manifestatie tot een succes te maken? Neem dan contact op
met Sanne: sanne.mouraille@hotmail.com.
Tot vrijdag!
Hieronder alle informatie over de Manifestatie:
Op 20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind
Op deze dag wordt gevierd dat kinderen speciale rechten hebben. Op 20 november 1989
zijn deze rechten o cieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.
Inmiddels hebben 196 landen dit verdrag ondertekend. Al deze landen moet ervoor zorgen
dat hun wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen van het
verdrag. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend en moet de rechten van kinderen in
ons land beschermen.
Wij, een initiatief van ouders en docenten, zien dat de rechten van kinderen ernstig onder
druk staan. Wij willen dit jaar om die reden extra aandacht vragen op 20 november 2020

om deze rechten te behouden. Het is nu belangrijker dan ooit!
We willen aandacht schenken aan de verhalen die nu leven onder onze kinderen, jeugd en
jongeren. Hoe gaat het nu echt met ze en hoe voelen zij zich? Welke impact hebben de
maatregelen op onze kinderen?
Ons doel is de vrijheid van onze kinderen te bewaken, ons aan elkaar te verbinden zodat we
samen sterk staan voor wat er mogelijk nog gaat komen. Samen met de gemaakte
afspraken in het verdrag willen wij als ouders, docenten en alle andere betrokkenen zorgen
dat we de gemaakte afspraken niet uit het oog verliezen, zodat onze kinderen in vrijheid en
verbinding met elkaar op kunnen groeien.
We zien je graag op 20 november tussen 17.00 en 19.00 in Utrecht!
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers! Heb je interesse neem dan contact op via de fb site of
mail naar derechtenvanhetkind@outlook.com
Steun ons nancieel zodat we deze manifestatie kunnen realiseren.
Bekijk de website voor informatie.
Laat je het ons weten wanneer je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen? Dan
halen we je uit de mailinglijst!
Samen staan we sterk!
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