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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Het is weer maandagmorgen; een nieuwe week en weer het moment om u van informatie te voorzien
via deze nieuwsbrief.
Lied van de maand. In november zijn er nieuwe liederen van de maand, te weten: lied 433 ‘Kom tot
ons de wereld wacht’ en uit Kinderopwekking no. 48 ‘Heel gewoon’.
Krentenbaard. Regelmatig komt het voor dat kinderen besmet raken met impetigo, in de volksmond
gewoon krentenbaard genoemd. Dit is een zeer besmettelijke huidaandoening die vooral bij kinderen
voorkomt. Je kunt besmet raken door vochtdruppeltjes bij niesen en vooral door het vocht dat uit de
blaasjes komt die na besmetting op de huid zichtbaar worden. Het jeukt en hierdoor is het lastig om
van de blaasjes af te blijven. Door krabben komt het vocht op de handen en zo kan de besmetting
zich verspreiden. Bij signalering van krentenbaard is het advies een huisarts te raadplegen. Met zalf
en/of tabletten is deze ziekte meestal eenvoudig te behandelen. Twee dagen na behandeling is het
besmettingsgevaar voor anderen grotendeels voorbij.
Mogen kinderen met krentenbaard naar school? Wij adviseren kinderen thuis te houden tot de
blaasjes opgedroogd zijn. De kans op besmetting van andere kinderen is hierdoor minimaal. Dit in het
belang van uw kind en het kind van de andere ouders.
In het kort:
* Krentenbaard is een besmettelijke infectie van de huid door een bacterie.
* Krentenbaard komt het meest voor bij kinderen onder de 12 jaar.
* De infectie zit meestal rond de neus of mond.
* Op de huid ontstaan wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes, die soms jeuken.
* Probeer te voorkomen dat uw kind de plekjes aanraakt of eraan krabt.
* Zorg dat uw kind regelmatig de handen wast met gewone zeep. Droog de handen goed af.
* Houd de nagels schoon en kort.
* Was uw kind één keer per dag met zeep. Droog uw kind daarna goed af.
* Met een antibioticumcrème geneest de huid sneller.
Kijkmiddag. Op dinsdagmiddag 13 november heeft u van 15.00-15.30 uur weer gelegenheid om in
de klas van uw kind(eren) te kijken naar alles wat ze hebben gedaan en gemaakt.
School van de maand sportcentrum Blokweer. De maand november is Het Kompas school van de
maand bij sportcentrum Blokweer. Dat betekent dat de kinderen iedere woensdag tussen 15.45 en
17.45 uur kunnen zwemmen voor slechts 1 euro. De kinderen hebben hier een kaartje voor gekregen
wat ze mee moeten nemen naar het zwembad als ze hier gebruik van willen maken. (Nog geen
diploma dan zijn bandjes verplicht en onder begeleiding van een volwassene.)

Kanjertraining. De kanjertraining krijgt in alle groepen aandacht. De komende weken wordt er in de
groepen gewerkt aan verschillende thema’s, zoals bang zijn, vertrouwen, gevoelens, mening geven,
tegen je verlies kunnen en kwaliteiten.
Ook hebben we er een nieuwe kanjervriend bij genaamd ‘Tijger’. Tijger is een Kanjerknuffel en heeft
een plekje gekregen in de groepen 1 en 2. De kinderen zijn druk bezig met het verzinnen
van een leuke, passende naam voor tijger. Deze Kanjerknuffel kan
Hallo
worden gebruikt als een soort troostknuffel. Bijvoorbeeld:
- Ben je verdrietig, dan ga je naast de kanjerknuffel zitten, of je
houdt hem op je schoot.
- Wil je iets leuks vertellen? Vertel het aan de Kanjerknuffel.
- Er is een probleem in de klas (ruzie, ongenoegen…). Vertel het aan
de Kanjerknuffel die bij de leerkracht op schoot zit.
De kinderen van groep 1 en 2 hebben er een knuffellied bij geleerd.
Ideeënbus. Uit de oudervragenlijst die wij enige tijd geleden hebben afgenomen, is naar voren
gekomen dat er behoefte is aan een ideeënbus voor ouders. Een goed idee, wat wij als school erg
toejuichen.
Daarom staat er vanaf vandaag een doos in de gang voorzien van >
waar u uw idee in kunt doen. We hopen op veel goede ideeën.

Ideeënbus

Ouderbijdrage. Namens de ouderraad willen we u graag nog een keer herinneren aan het
overmaken van de ouderbijdrage voor uw kind(eren).
Boekentips. Als bijlage boekentips voor kinderen van 7-12 jaar die niet zo graag uit zichzelf een boek
pakken.
Bijlage:
- Boekentips najaar 2018
Agenda:
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november

15.00-15.30 uur
’s middags

Maandag 26 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
24 december t/m 4 januari

vanaf 12.00 uur

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
Vanaf 12.00 uur

Kijkmiddag
Groep 5 t/m 8 trekken lootjes voor het
Sinterklaasfeest
Lesvrije middag – kinderen zijn vrij
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Sinterklaasfeest
Kerstviering onderbouw op school
Kerstviering bovenbouw in de Ichthuskerk
Vrije middag voor de kinderen
KERSTVAKANTIE
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