
 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020 

Datum: 25-10-2019 

bezoek onze website: www.bspaleteindhoven.nl 

e-mail: palet@skpo.nl 

 

AGENDA 
Woensdag 30 oktober OR vergadering 11.00 uur 

Dinsdag 5 november GMR vergadering 

Woensdag 6 november  Stakingsdag onderwijs. Zie verder in deze 

Schoolflits. 

 

Doe mee met het Basisschool Schaatsfestijn! 

 

Op vrijdagavond 22 november doet ’t Palet weer mee met het jaarlijkse 

Basisschool Schaatsfestijn. Ben je 6 jaar of ouder en kun je zonder rekje schaatsen? 

Meld je dan uiterlijk 8 november aan! De informatiebrief plus aanmeldstrookje 

wordt uitgedeeld in de klas. Je kunt kiezen voor een rit van 20 of van 40 minuten. 

Als je zelf geen schaatsen hebt kun je die op de ijsbaan huren (€4). Meedoen kost 

€2,50 en na afloop krijg je een medaille. Ouders en andere familieleden hebben 

gratis toegang om je aan te moedigen! 

 

Stakingsdag onderwijs op 6 november 
We zien nog steeds, dat het onvoldoende doordringt bij de overheid, dat er een 

nijpend tekort aan leerkrachten is in het basisonderwijs. Er zijn inmiddels meerdere 

scholen, waarbij de basisformatie niet op orde is. De kinderen hebben dan geen 

vaste leerkracht, maar steeds iemand anders of een niet bevoegd iemand. En dat 

is heel bedreigend voor de kwaliteit van het onderwijs.  

Wij hebben dit in het team besproken. We maken ons allemaal ernstig zorgen 

hierover. Veel leerkrachten hebben aangegeven, deze zorgen te willen uiten door 

op woensdag 6 november mee te doen met de landelijke stakingsdag voor het 

onderwijs. Het betreft de leerkrachten van de groepen 1-2A, 1-2B, 1-2C, 1-2D, 5A, 

5B, 6A, 6B, 7, 7/8 en 8. De kinderen die in de groepen van deze leerkrachten zitten, 

hoeven die dag niet naar school te komen. De overige kinderen, de kinderen in de 

groepen 3A, 3B, 4A en 4B worden wel gewoon op school verwacht. De directie, 

meneer Marcel en juf Wendy zijn ook op school. 

De creaochtend van deze woensdag wordt verzet naar woensdag 27 november. 
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Hoofdluis 
Even voor de duidelijkheid nog een “opfris” memo over hoe we omgaan met 

hoofdluis bij ons op school. 

Het komt nog regelmatig voor dat we kinderen aantreffen met hoofdluis. Gelukkig 

hebben we in elke klas ouders die regelmatig luizen pluizen. Mocht er hoofdluis 

geconstateerd worden bij een leerling, dan worden de betreffende ouders 

daarvan op de hoogte gebracht. We vragen u dan om uw kind op te komen 

halen zodat uw kind gelijk behandeld kan worden. Daarna kan het kind weer 

gewoon terug de klas in. Als het alleen maar eitjes (neten) zijn die we aantreffen 

dan hoeft het kind niet acuut naar huis, maar kunt u na schooltijd behandelen. De 

ouders uit de betreffende klas krijgen dan per mail een brief over het uitbreken 

van hoofdluis in die klas met het verzoek om hun kind goed te controleren de 

komende periode.  

Bedankt voor uw medewerking! 

 

 

Krentenbaard 
Bij jonge kinderen komt het nog wel eens voor dat ze krentenbaard krijgen. Dit is 

een besmettelijke huidinfectie die zich uit in bultjes en blaasjes, vaak in het 

gezicht. Hieronder een stukje over krentenbaard van het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu).  

Als school volgen we de adviezen van het RIVM op t.a.v. krentenbaard. Wilt u aan 

de leerkracht doorgeven als bij uw kind krentenbaard is geconstateerd? We gaan 

er dan ook vanuit dat dit door een (huis)arts is vastgesteld. Dan kunnen we er op 

school rekening mee houden en er op toezien dat er extra rekening wordt 

gehouden met de hygiëne (bijv. extra handen wassen, hand voor de mond bij 

hoesten). 

Bij vragen (ook over eventuele andere besmettelijke ziekten) kunt u altijd contact 

opnemen met de directie van de school (Yvonne of Raul).  

Volgt nu het stukje van het RIVM: 

 

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een regelmatig 

voorkomende, besmettelijke huidinfectie die wordt veroorzaakt door een 

bacterie. Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in het gezicht rond de 

neus of mond, wat de naam krentenbaard verklaart. De aandoening komt 

vooral voor bij jonge kinderen. 

Wat is krentenbaard? 

Krentenbaard is een bacteriële huidinfectie die meestal wordt veroorzaakt 

door de bacterie Staphylococcus areus maar ook veroorzaakt kan 

worden door groep-A-streptokokken. De infectie komt merendeels voor bij 

jonge kinderen en resulteert in bultjes en blaasjes, voornamelijk in het 

gezicht. 

Wat zijn symptomen van krentenbaard? 

In sommige gevallen begint de infectie op een plaats waar al een 

huidbeschadiging is, bijvoorbeeld door waterpokken, eczeem of 

schaafwondjes. De aandoening begint met het ontstaan van rode vlekken 

of bultjes in het gezicht, veelal rondom de mond en neusgaten. De bultjes 

ontwikkelen zich tot blaasjes gevuld met gelig vocht. Wanneer deze 

blaasjes opengaan, kunnen vochtige plekjes en geelbruine korstjes 

ontstaan. De huid kan jeuken of pijnlijk zijn. Naast de verschijnselen in het 

gezicht kunnen ook (grotere) plekken ontstaan op armen en benen. Een 



 

 

krentenbaardinfectie kan behandeld worden met een antibioticumzalf, 

eventueel aangevuld met een antibioticakuur. 

Besmetting en preventie van krentenbaard 

De bacterie wordt veelal overgedragen door contact met het vocht uit 

de blaasjes van iemand met krentenbaard. Krabben aan 

krentenbaardplekken kan leiden tot besmetting via handen of 

bijvoorbeeld speelgoed. Daarnaast kan de bacterie overgedragen 

worden via hoesten of niezen. Krentenbaard is besmettelijk tot 2 dagen na 

het starten van een antibioticabehandeling en/of totdat de blaasjes zijn 

opgedroogd. Kans op besmetting kan verkleind worden door goede 

hand- en hoesthygiëne. Het is daarom belangrijk dat kinderen zo min 

mogelijk aan de krentenbaardplekken krabben. Personen met 

krentenbaard kunnen gewoon naar dagverblijf, peuterspeelzaal, school of 

werk. Omdat tegen krentenbaard geen immuniteit ontstaat, kunnen 

mensen de aandoening meerdere keren krijgen. 

Hoe vaak komt krentenbaard voor? 

Kinderen jonger dan 3 jaar vormen een risicogroep voor krentenbaard, 

evenals kinderen die recentelijk een waterpokkeninfectie hebben 

doorgemaakt. Krentenbaardinfecties komen voornamelijk voor tijdens de 

zomer. 

 

 

 

WIJeindhoven 

 

Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. 

Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. 

Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf 

zou kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je 

omgeving iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de 

buurt. Anders zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp. En we 

bespreken ook met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want 

eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal. 

WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden: 

• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1e verdieping bij 

de trap). 

• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00 

• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00  

 

Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres: 

WIJeindhoven: 040 238 8998 

Emailadres: info@wijeindhoven.nl 

 

 

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven 
 



 

 

 

 

 
 

Inschrijven kan nog! 

 

 

 

 

 

 


