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Nieuwe leerling 

Onlangs is er in onze kleutergroep een nieuwe leerling gestart. Haar naam is Ayse! Ze is in augustus uit Turkije 
naar Nederland gekomen. Welkom bij ons op school en we hopen dat je een fijne tijd bij ons gaat hebben! 
 

Kinderboekenweek en boekenmarkt 

Voor de herfstvakantie was het de Kinderboekenweek. We hebben samen gedanst, een gave vossenjacht gelopen, heel veel 

gelezen én andere activiteiten in de groepen gedaan. Het thema van dit jaar, beroepen, is volop aan bod gekomen. Op 

onderstaande foto’s is bijvoorbeeld te zien dat het beroep ‘brandweerman’ wel even heel dicht bij kwam bij de kleuters.  

Als afsluiting hebben we een boekenmarkt georganiseerd met onze afgeschreven boeken. We waren onwijs verrast over de 

grote opkomst en kunnen dan ook mededelen dat we maar liefst €117.70 hebben binnengehaald voor ons nieuwe schoolplein! 

Stukje bij beetje gaan we op deze manier voor een TOPplein! Heel erg bedankt allemaal!  

 

         

 

Nieuwbouw 

In de bijlage vinden jullie een update met betrekking tot de nieuwbouw. 
Wie weet hebben jullie het al gezien: de eerste stappen worden gezet op het terrein van de 
nieuwbouw. Het opbouwen van de bouwplaats is begonnen. Binnenkort mogen we met alle 
kinderen naar de bouwplaats toe voor de ‘starthandeling’. Zoals het nu lijkt zal dit zijn op 
donderdag 18 november om 11.00 uur.  
Rondom de bouw is een verkeerscommissie actief (geweest). Sarah Sprinder, voorzitter van de 
MR en dorpsbewoner, heeft dit voor onze school gedaan. Sarah, hartelijk dank voor je inzet! Er is goed nagedacht over hoe de 
verkeerssituatie er volgend jaar uit zou moeten komen te zien.  

 
 
 



Schooltijden 

Onze school gaat om 8.15 uur open voor alle leerlingen. Zo ‘druppelt’ iedereen rustig binnen en is er ruimte voor een praatje 
tussen leerlingen en leerkracht en wordt er ondertussen ook begonnen met lekker lezen. De laatste tijd zien we steeds meer 
kinderen al om  8.05 uur of 8.10 uur in de school komen. Graag maken we jullie er op attent dat wij vanaf 8.15 uur in de groepen 
zijn. Eerder is het dan ook niet de bedoeling om al in de school te zijn.  

Krentenbaard - Vanuit de GGD 

Krentenbaard (impetigo of kinderzeer) is een oppervlakkige huidinfectie van de huid en erg besmettelijk. Het komt vaak voor bij 
kinderen die jonger zijn dan negen jaar. De tijd tussen besmet raken en het krijgen van symptomen is 4 tot 14 dagen.  

Krentenbaard begint met rode vlekjes en blaasjes met pus rondom de neus en de mond vandaar de naam ‘krentenbaard'. Soms 
ontstaan er ook blaasjes bij de keel. Het jeukt behoorlijk en het kan ook pijnlijk zijn. Bij uitgebreide krentenbaard kan je kind een 
hogere temperatuur hebben en opgezette lymfeklieren in de hals. Verder is krentenbaard redelijk onschuldig. De puskoppen 
barsten uiteindelijk open waarna een typische gele korst ontstaat. Vooral de handen en gezicht worden aangetast. 

Jonge kinderen lopen het risico besmet te raken. Vooral als de huid al een beetje beschadigd is, bijvoorbeeld door eczeem, een 
schaafwondje of een insectenbeet. Door goede hygiëne kun je besmetting voorkomen, bijvoorbeeld door in een zakdoekje te 
niezen en goed je handen te wassen. 

Oorzaak            
Krentenbaard wordt veroorzaakt door een bacterie, een stafylokok of streptokok. De bacterie zit in de neus en keel van iemand 
die besmet is. Is erg besmettelijk als hij vrij komt uit de blaasjes met pus. Bijvoorbeeld wanneer je kind ze openkrabt of wanneer 
de blaasjes uit zichzelf opengaan. Maar ook bij het hoesten en niezen kan de bacterie vrijkomen. 

Wat te doen bij aanhoudende klachten       
Krentenbaard gaat niet gemakkelijk vanzelf over. Je kunt een antibioticazalfje halen bij de huisarts. Als de klachten groter zijn, 
dan kan de huisarts ook een antibioticakuur voorschrijven. Dan gaat het sneller over. Dek de plekjes niet met pleister af. De kans 
bestaat dat de plekken dan groter worden. De besmettelijkheid is weg als de blaasjes zijn ingedroogd en/of 2 dagen na start van 
de antibiotica. 

Een kind met krentenbaard mag, als het zich goed voelt, naar school of het kinderdagverblijf. Een kind is al besmettelijk voordat 
het verschijnselen krijgt. Gaat je kind dagelijks naar school of het kinderdagverblijf? Dan kan thuishouden verspreiding niet 
voorkomen. Omdat het om een besmettelijke aandoening gaat, moet je wel de leiding informeren. Andere ouders kunnen dan 
alert zijn op verschijnselen bij hún kind. 

In sommige gevallen kan je arts of de GGD adviseren om een kind thuis te houden tot de blaasjes zijn opgedroogd of tot na start 
van de behandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind uitgebreide en grote wonden heeft of wanneer er veel kinderen 
met krentenbaard in één groep zijn. 
 
Was om verspreiding en uitbreiding te voorkomen, regelmatig je handen met een milde, desinfecterende zeep. Gebruik een 

eigen handdoek en verschoon deze dagelijks. Wees je steeds bewust van het besmettingsrisico. 

Rekenonderwijs 

Wij hebben op school de beschikking over de materialen die horen bij ‘met sprongen vooruit’. Een aantal 

mooie foto’s van hoe er in de school gewerkt wordt rondom rekenen en deze methode. Bijna alle 

leerkrachten zijn klaar met de cursus. De lessen en educatieve spellen die hierbij horen worden door 

onze leerlingen als leuk en betekenisvol ervaren, waardoor er meer plezier en inzicht komt in het 

rekenen.  

 

 

Oud papier 2021 

We halen fysiek het oud papier op, op de volgende data:  

30 oktober & 11 december  

GGD 

Onze jeugdverpleegkundige vanuit de GGD Het Hogeland is Susanne Groeneweg.  

Telefoonnummer: 06-11050298  

Email: susanne.groeneweg.ongering@ggd.groningen.nl  

Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.  

 

Iedere eerste dinsdag van de maand is zij bij ons op school aanwezig tussen 8.15 uur en 09.30 uur.  

Voor vragen kunnen ouders/verzorgers altijd even binnenlopen.        

https://www.opvoeden.nl/opgezette-lymfeklieren-5663/
mailto:susanne.groeneweg.ongering@groningen.nl


Jeugdfonds Sport & Cultuur 

 
 
 

Agenda 

 

Leerkrachten 

Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl 
Groep 3: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl  
Groep 4: Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl  
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl  
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl  
 

Zaterdag 30 oktober  Oud papier inzameling 

Maandag 1 november MR vergadering 

Woensdag 3 november  Margedag → Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 5 november Nationaal schoolontbijt 

Maandag 8 en dinsdag 9 november  16.30 uur - 19.30 uur: Scholenmarkt Euroborg 

Donderdag 11 november Sint Maarten viering 

Maandag 15 november t/m 19 november Voortgangsgesprekken (zonder rapport) 

Maandag 15 november GGD screening groep 7 

Donderdag 18 november Scholenmarkt Tiggeldobbe Winsum (zie opgaveformulier groep 8) 

Dinsdag 23 november Zakelijke ouderavond 

Dinsdag 30 november OR vergadering 
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