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Beste mensen,
Via deze nieuwsbrief weer een update van Meldpunt Mondkapjes Nederland.
Steeds meer Regionale Meldpunten actief
Heel mooi om te melden is, dat naast Meldpunt Fryslân nu ook de Meldpunten
Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland actief
worden bemand! Op deze manier kunnen we regionaal werken en hebben we een
betere aansluiting bij ouders, scholen en pers. Sommige meldpunten kunnen nog wel
wat versterking gebruiken en voor de overige provincies zijn we ook nog op zoek naar
mensen die het regionale meldpunt willen bestieren. Interesse om met ons de
schouders er onder te zetten? Neem dan contact op via
contact@meldpuntmondkapjes.nl.

Download de docentenﬂyer!
Inmiddels is de ﬂyer gericht op docenten ook klaar en beschikbaar! Help je mee met de
verspreiding? Je kunt de docenten- én de ouderﬂyer vinden onder deze link:
https://meldpuntmondkapjes.nl/informatie/documentatie/.
Dus: download, print, druk en deel!

Belangrijke oproep ivm ophanden zijnde rechtzaak tegen scholen
Beste ouders,
Velen van jullie weten inmiddels dat wij (Johan en Nicole & Daniël en Lianne) bezig zijn met
een GoFundMe voor de rechtszaak tegen de mondkapjesplicht op scholen. Onze advocaten
willen heel graag conctete schrijnende situaties weten die op scholen plaats hebben
gevonden of plaats vinden. Belangrijk hierin is dat we bewijsvoering daarbij krijgen. Denk
aan voorbeelden als de gele batches die op sommige scholen worden gebruikt,
afschuwelijke briefjes die opgehangen zijn, nare correspondentie, kinderen die buiten in de
regen hutje mutje in een tent pauze staan te houden. Dat soort afgrijzelijke dingen. Ik
ontvang heel graag op korte termijn deze verhalen. Let op: dit moet wel met de naam van
de school en het liefst met foto’s erbij.
We hopen op veel reacties,
Met groet, Nicole
nicoleterborgh@me.com
Via deze link kun je doneren om een bijdrage te leveren aan de rechtzaak:
https://gf.me/u/y5jwcr
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