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Agenda oktober/november
Ma. 30 okt.: studiedag, die dag is er geen school

Vrij. 10 nov.: Nationaal Schoolontbijt

Ma. 30 okt.: MR-vergadering (19.30 uur)

Woe. 29 nov.: studiedag, die dag is er geen school

Di. 31 okt.: open deur MR (13.30 uur)

Krentenbaard
Op onze school zijn er leerlingen met krentenbaard of impetigo. Ook na de zomervakantie heeft deze infectieziekte weer de kop op
gestoken. In de bovenbouwgroepen lijkt het nu onder controle. Maar bij de onderbouwgroepen hebben enkele kinderen er nog last
van. We willen u vragen het te melden bij de leerkracht van uw kind als uw kind de verschijnselen van krentenbaard heeft.
Zoals u hieronder kunt lezen, kan uw kind wel gewoon naar school als het zich niet ziek voelt.
Hieronder leest u de informatie die wij van de GGD gekregen hebben.
Wat kunt u doen om krentenbaard te voorkomen?
Bij hoesten en niezen:
 Gebruik een papieren zakdoekje. Gooi het zakdoekje na gebruik weg.
 Heeft u geen papieren zakdoekje bij de hand? Houd dan uw hand voor de neus en mond. U kunt ook in de plooi van de elleboog
hoesten en niezen.
 Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen.
 Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.
 Houd de nagels kort.
 Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken. Probeer de plekken zoveel mogelijk te bedekken met
kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan minder.
Is krentenbaard te behandelen?
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede behandeling geneest krentenbaard
snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk:
 Als de blaasjes droog zijn
 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven)
Kan iemand met krentenbaard naar een kindercentrum, school of werk?
Voelt een kind met krentenbaard zich goed en is de behandeling 2 dagen geleden gestart? Dan kan het gewoon naar een
kindercentrum of school. Informeer wel de leiding of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren.
Ouders kunnen dan letten op de klachten van krentenbaard bij hun kind.
Werkt u met jonge kinderen of in de zorg? Overleg dan eerst met de werkgever voor u weer gaat werken.
Heeft u nog vragen?
Stel uw vragen aan de huisarts of bel met de GGD-afdeling Infectieziekten.
Maatregelen die de school genomen heeft:





Geen ‘handjes bij de deur’ totdat de krentenbaard definitief verdwenen is.
We letten extra op handhygiëne, elke klas heeft een flesje met speciale handgel.
Gebruik van papieren handdoekjes door de hele school.
Extra aandacht voor schoonmaak deurknoppen, deurposten e.d.

We hebben ook advies ingewonnen bij de afdeling infectieziekten van de GGD om te kijken welke maatregelen er eventueel nog
meer getroffen kunnen worden.
Voor de kleutergroepen vragen we ouders die willen helpen om het speelgoed en de materialen een extra
schoonmaakbeurt te geven. Mocht u hiervoor in de gelegenheid zijn, meldt u zich a.u.b. bij de leerkracht.

Luizencontrole
Deze week zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. Het is heel fijn om te kunnen melden dat onze school hoofdluisvrij is.
De volgende controle vindt plaats op de eerste woensdag na de kerstvakantie.
Met dank aan de luizenpluizers.
Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 10 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. We ontbijten met alle leerlingen die dag op school. Het
plaatselijk filiaal van de PLUS zorgt voor onze boterhammen die ochtend. Meer informatie volgt nog.
We doen mee met deze landelijke actie om met de gezonde ontbijtjes aandacht te schenken aan een goede start van de dag.
Knutselmiddag
Op vrijdagmiddag 10 november wordt er ook weer een knutselmiddag georganiseerd. Het inschrijfformulier komt binnenkort te
hangen in de hal bij de hoofdingang van de school. Wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving is aan een maximum aantal
kinderen gebonden. Tegen een kleine vergoeding kunnen de kinderen weer een gezellige knutselmiddag beleven.
Bedankje
Graag willen we Liza Baas, moeder van Lieke uit groep 4 en de drijvende kracht achter Bloemen & Wonen bij Liza , bedanken voor
het vele kerstdecoratiemateriaal dat we hebben mogen ontvangen. Dit kunnen de ouders van de decoratiecommissie goed
gebruiken om de school in de decembermaand weer in kerstsfeer te brengen.

