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Nieuwe Collega’s
Behalve onze nieuwe juffen Marjolein, Jannie en
Eveline, heten wij ook meester Huib welkom. Huib
komt het komende schooljaar extra ondersteuning
bieden voor de diverse groepen.
Ook de stagiaires zullen de komende weken starten
op school. Bram Dudok is reeds gestart, hij doet de
opleiding voor schoolleider. Bram loopt drie maanden
stage bij juf Adriana.

Help, Help
Aanmelden groep overblijf
Beste ouders/verzorgers,
In de zomervakantie was met
het opschonen van
Basisschoolnet de groep
overblijf helemaal verdwenen.

Informatieavond
Via Basisschoolnet heeft u een uitnodiging ontvangen
voor de informatieavond. Gebruikelijk hebben wij
twee rondes met een kleine pauze om ouders in de
gelegenheid te stellen zich te kunnen verplaatsen
tussen de locaties.
Ronde 1:
Ronde 2:

is ook dit jaar een beperkte
mogelijkheid om op de foto te
gaan. Op de gang, bij het
blauwe bord, bij de
administratie komt een
intekenlijst te hangen.
De foto’s worden vanaf 15.00
uur genomen tot 16.00 uur. Vol
is vol, dus teken snel in en kom
op de aangegeven tijd.

18:30-19:15
19:30-20:15

Deze informatieavond is bedoeld voor de ouders. Wij
hebben geen opvang voor de kinderen, dus vragen wij
u dit zelf thuis te regelen.

Inmiddels is de groep weer
toegevoegd, maar helaas zonder
alle gegevens.
Aan een ieder die gebruikt
maakt van onze overblijf
“Broodje Knapzak” dan ook het
vriendelijke verzoek om zich
opnieuw bij deze groep aan te
melden. Zo blijft u van alles op
de hoogte en kunnen wij u ook
makkelijk bereiken mocht dit
noodzakelijk zijn.
Let u er alstublieft wel op dat u
zichzelf als ouder/verzorger
aanmeldt en niet als uw kind!

Mazelen
In de bijlage treft u een brief van de GGD over hoe te
handelen bij mazelen. Lees deze brief goed door zodat
wij een eventuele epidemie kunnen beperken.

Alvast hartelijk bedankt!
Lesley Hoving & Silvia van
Diggelen
Coördinatoren “Broodje
Knapzak”

Schoolfotograaf
Donderdag gaan we weer met z’n allen op de foto.
Voor jongere broertjes en zusjes dan de kleuterleeftijd
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In Nederland komt op dit moment mazelen voor.
Naar verwachting zal het virus zich de komende tijd
nog verder verspreiden. In deze brief vragen wij uw
aandacht hiervoor.
Wat is mazelen?
Mazelen is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt
veroorzaakt door een virus. Mazelen begint plotseling
met koorts, algemene malaise, hangerigheid,
verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen ontstaan
huidvlekjes, die beginnen achter de oren en zich
daarna verspreiden over het hele lichaam. Na een
paar dagen worden de vlekjes minder en daalt de
koorts. Bij een klein deel van de patiënten kan
mazelen lijden tot oorontsteking, longontsteking of
hersenontsteking.

daarbij ook de mogelijkheid
besproken om uw kind te laten
testen op mazelen. Dit gebeurt
via een wattenstaafje waar
enige tijd op gesabbeld moet
worden. De kosten voor dit
onderzoek worden betaald door
de GGD. In overleg stuurt GGD
Flevoland de test set op via de
post. U kunt het dan zelf ook
weer terug sturen via de post,
zodat wij niet langs hoeven te
komen.
Indien u andere vragen hebt
over mazelen kunt u ook altijd
met ons contact opnemen via
bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,
Directie GGD Flevoland

Do. 5 sept.
Schoolfotograaf
Wo. 11 sept.
Sportdag
gr. 1/2 en 3
Gr. 8 helpt
Ma. 16 sept.
Studiedag ICT
Di. 17 sept.
Studiedag ICT

Do. 19 sept.
Neo Informatieavond
Vr. 27 sept.
Theatermiddag
groep 8A en 4A

Nu er in Nederland een mazelenuitbraak gaande is,
kan het virus ook op school overgedragen worden
van de ene op de andere persoon. Het is daarom van
belang dat iedereen op school extra alert is op
klachten passend bij mazelen.
Voor meer informatie: www.rivm.nl/mazelen
Wat kunt u doen?
Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft,
kunt u voor gezondheidsproblemen contact opnemen
met uw eigen huisarts. Daarnaast verzoeken wij u
het vermoeden van mazelen te melden bij de GGD
zodat we op de hoogte blijven van de omvang van de
uitbraak. U kunt hiervoor op werkdagen van 9.0017.00u contact opnemen via het telefoonnummer
088 0029910. Het team infectieziektebestrijding zal
de situatie met u doornemen. Eventueel wordt
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Het virus zit in de neus en keel van iemand die
besmettelijk is. Door hoesten, praten en niezen komt
het virus in de lucht en kan door een ander
ingeademd worden. Zo kan iemand anders besmet
worden met mazelen. De ziekte is zeer besmettelijk.
Tegen mazelen bestaat een vaccinatie, de BMR, die
in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen.
Deze biedt goede bescherming.
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