
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de voorjaarsvakantie openden we het project Ik hou van Holland in de aula van de school. De kinderen zaten klaar om te 
luisteren naar juf Margriet die het een en ander wilde uitleggen. Ineens verscheen er via Skype een Amerikaanse toerist, Jack, 
op het scherm die informatie wilde over Nederland! Hij wilde naar Nederland, omdat zijn opa daar had gewoond en dacht dat 
hij was verbonden met een reisbureau. Gelukkig konden de juffen hem veel vertellen en Jack beloofde bij de afsluiting van 
het project nog een keer te komen.  
In de klassen is hard gewerkt. De ene klas heeft als onderwerp het Rijksmuseum, de andere Nederlandse Helden, oude 
meesters, Nederland van vroeger, Nederland fietsland en nog veel meer. Tijdens de open avond is het tentoongesteld. 

 
U bent van harte welkom… 

op donderdagavond 19 maart a.s. bij de afsluiting van het project met een tentoonstelling van het werk dat door de kinderen 
gemaakt is. Ze hebben er enthousiast aan gewerkt. Ouders, leerlingen en belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd alles 
te komen bekijken! Het belooft een schitterende avond te worden! 
 

 
Speciale actie open avond: de KanjerKetting 
De KanjerKetting is opgezet als beloningssysteem voor kinderen met kanker. Elke kraal van de ketting staat voor een 
bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware behandeling en 
kinderen kijken uit naar hun kleine, kleurige beloning. Kinderen met kanker rijgen de KanjerKralen aan de ketting en die 
KanjerKetting vertelt hun verhaal. Zo maken de KanjerKralen letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo ongrijpbaar is. Door de 
KanjerKetting begrijpen ze beter wat er met hen gebeurt en krijgen ze grip op hun situatie en helpt de KanjerKetting hen door 
de behandeling heen. 
KanjerKralen kosten per jaar zo’n 50.000 euro en een KanjerKetting gemiddeld 85 euro.  
Zoals bekend heeft één leerling op onze school een KanjerKetting. De actie is met de ouders besproken en zij steunen deze 
actie van harte. We hopen met elkaar op een mooi bedrag van de actie van de open avond! 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief kunt u nog meer informatie vinden over de KanjerKetting. 
 
Wat is er zoal te doen tijdens de open avond? 
In alle lokalen hangt werk van de kinderen. Uw kind(eren) zal/zullen er ongetwijfeld vol trots over willen vertellen. 
Als u een speurtocht bij het buffet van de ouderraad koopt, kunt u langs alle lokalen gaan. Als u de antwoorden bij de vragen 
invult en uw blad inlevert, kunt u een taart winnen. 
Er zijn Oudhollandse spellen en om 19.30 uur is er een verloting. 
Wie trek heeft in koffie, thee of limonade of zin heeft in een lekkernij kan dit in de aula tegen betaling krijgen. 

 

 
We willen u vriendelijk vragen voor de open avond van het project een cake of 
koek (geen pannenkoeken) te bakken of te kopen en te schenken om zo de actie  
mogelijk te maken. 
 
De spullen kunt u uiterlijk donderdagochtend 19 maart op school (laten) 
brengen. Mogen we op uw medewerking rekenen? 
 

 



 
De KanjerKetting is het initiatief en intellectueel eigendom van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). 
De VOKK heeft de KanjerKetting in 2006 ontwikkeld. Na een pilot in het VUmc werd de KanjerKetting eind 2007 in 
alle kinderoncologische ziekenhuizen ingevoerd.  
Kinderen die voor de behandeling van kanker in het ziekenhuis komen 
hebben het vaak zwaar; ze moeten een lange weg met veel 
behandelingen afleggen. Om hun een steuntje in de rug te geven is een 
speciaal beloningssysteem ontwikkeld. Voor elke behandeling die de 
kinderen ondergaan, verdienen ze een speciale kraal waarmee ze een 
persoonlijke ketting maken. Deze ketting is niet alleen leuk en mooi om te 
bezitten, hij geeft de vele stappen weer die de kinderen gezet hebben.  
De kralen zijn geschikt voor kinderen van vier tot achttien jaar. Bij het eerste onderzoek krijgt elk kind een koord 
met daaraan een kraal met een anker (het teken voor hoop) en letterkralen van zijn of haar voornaam. Dit is de 
start van de ketting die vervolgens wordt opgebouwd met de andere kralen. 
Het gebruik van een beloningssysteem kan kinderen helpen bij het ondergaan van de verschillende behandelingen. 
De kralen die samen de ketting vormen zijn niet alleen een cadeautje om naar uit te kijken, ze symboliseren de hele 
weg, scheppen een band, en stimuleren de communicatie tussen de kinderen. 
De ketting begint bij het eerste onderzoek, en loopt door tot de laatste behandeling. 
Elke kraal heeft een speciale betekenis en staat voor een bepaalde behandeling. Na afloop krijgt elk kind de 
bijbehorende kraal; dit gebeurt op de afdeling of op de polikliniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milou 
Op onze school krijgt Milou uit groep 1 elke keer na haar behandelingen kralen. Elke maand krijgt zij tenminste 11 
kralen erbij en deze maand zal ze  zelfs 16 kralen erbij geregen hebben. Dat lijkt heel veel, maar er zijn ook kinderen 
die er per maand nog veel meer krijgen.  
Gelukkig kon de kuur die Milou op de laatste dag van het project zou volgen worden omgezet, zodat we de 
KanjerKetting van Milou kunnen ophangen in de school. U kunt zo  een goed beeld  krijgen van de ketting, de kralen 
en de lengte van de ketting. Ook is de VOKK aangeschreven voor folders die u kunt meenemen.  
We hopen dat u dit bijzondere doel zult steunen! 
 
 
 
 

 


