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Agenda
16-18 okt
16 okt
21-25 okt
28 okt
30 okt+6 nov
11 nov

Hapskamp klas 5/6
Ouderavond klas 2
Herfstvakantie
Studiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken klas 1
Sint Maarten, klas 3 ’s middags vrij

Krentenbaard
Bij een aantal kinderen is Krentenbaard geconstateerd. De GGD zegt er het volgende over:
"Krentenbaard is een besmettelijke ontsteking van de huid, door een bacterie. De ontsteking zit meestal
rond de neus of mond. Er komen wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes, die kunnen
jeuken. Raak de wondjes niet aan. Was de handen regelmatig met gewone zeep. Droog ze erna goed
af. Houd de nagels schoon en kort. Was je lichaam één keer per dag met zeep. Droog het goed af
met een schone handdoek”.
De GGD geeft ook aan dat het kind gewoon naar school kan. Het is echter wel zeer besmettelijk.
Zou u, als u toch besluit uw kind naar school te laten gaan, zoveel mogelijk dekkende kleding over de
wonden laten dragen? En uw kind op het besmettingsgevaar wijzen?
Het zou heel naar zijn als straks een hele klas last heeft.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Sloffen
De kinderen doen op school hun schoenen uit als ze de klas in gaan. Nu het weer herfstig is willen we
graag dat de kinderen sloffen dragen. Bij het leren is het fijn geen koude voeten te hebben. Omdat we
veel bewegend onderwijs geven is het fijn als kinderen goed zittende warme sloffen hebben. Graag
sloffen waar ze in ieder geval niet zelf over struikelen.
In het magazijn tegenover de keuken staat een doos met rode deksel. Te kleine sloffen mag u daar
eventueel in doen. U kunt ook kijken of er iets voor uw kind tussen zit.
Met vriendelijke groet,
Juffie Barbara en juffie Margaret
Ouderbijdrage – Schoolkassa
Afgelopen week ontving u van mij een mail betreffende de ouderbijdrage.
Hierin kreeg u uitleg over Schoolkassa.
Schoolkassa is een nieuw onderdeel van ons leerling systeem ParnasSys. Na een “valse” start kwam
afgelopen maandag de 2e mail en wederom een bericht vanuit schoolkassa. En het werkt !
In de mail die ik u toestuurde had ik beschreven hoe Schoolkassa in zijn werk gaat en dat u de
ouderbijdrage in termijnen of in één keer kunt voldoen.
Al verschillende ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage via Schoolkassa voldaan of in termijnen
ingezet. Waarvoor dank.
Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.
Anja Mostert, administratie
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