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AGENDA
Datum
4 december
11 december
20 december
21 december

Activiteit
Sinterklaas en de Pieten op school
MR vergadering
Kinderen om 11:45 uur vrij
’s avonds kerstviering
Kinderen om 11:45 uur vrij

Welkom

In groep 1 mogen we welkom heten: Sidney.
We wensen je heel veel plezier op de Vensterschool

Hand-voet- en mondziekte

Bij twee leerlingen in groep 3 is de afgelopen dagen de hand-voet- en mondziekte
geconstateerd. Dit is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte
is meestal niet ernstig en komt regelmatig voor in Nederland.Hand-, voet- en mondziekte is
niet hetzelfde als mond- en klauwzeer. Dit komt alleen voor bij vee en wordt door een ander
virus veroorzaakt. De klachten kunnen zijn:
•
•
•
•
•

lichte koorts,
misselijk voelen,
buikpijn,
braken,
keelpijn.

Kort daarna kunnen de volgende klachten optreden:
•
•
•

blaasjes in en rond de mond. Deze blaasjes zijn vaak pijnlijk. Ze maken eten en
drinken lastig.
rode vlekjes op de handen en voeten. De vlekjes veranderen in blaasjes. Dit kunnen
er een paar zijn, maar ook wel 100.
soms huiduitslag op de billen.

De tijd tussen het besmet raken en ziek worden is meestal 3 tot 6 dagen.
Hand-voet-mondziekte is erg besmettelijk. Mensen met hand-voet-mondziekte kunnen
anderen besmetten vanaf 3 tot 7 dagen voordat de klachten beginnen en nog weken tot
maanden daarna.

Er zijn geen medicijnen of inentingen die de ziekte voorkomen. Om hand-voet-mondziekte te
voorkomen, is het belangrijk om op het volgende te letten:
Was de handen met water en zeep:
•
•
•
•
•
•
•

voor het klaarmaken van eten of flesvoeding,
voor het eten,
nadat u naar het toilet bent geweest,
na het verwisselen van een luier of iemand op het toilet helpen,
na het schoonmaken, dus ook nadat u een vaatdoekje hebt gebruikt,
na aaien of knuffelen van dieren,
na hoesten, niezen of neus snuiten.

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school. Hand-voet-mondziekte is al
besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat
anderen ziek worden.
Uitgebreidere informatie is te vinden op de site van het RIVM

Sint en Pieten op school

Dinsdag 4 december krijgen we bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten.
De aankomst is om 8.15 uur voor school en we verwachten daarbij alle kinderen en ouders.
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas en gaat de Sint eerst naar de Peuterspeelzaal.
Later op de morgen bezoekt Sinterklaas de groepen 1 t/m 5 in hun eigen lokaal.
Alle kinderen van deze groepen moeten een tas (voorzien van naam) mee naar school
nemen voor het cadeau. En natuurlijk de gewone tas met het eten en drinken.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vieren het feest op hun eigen manier in hun eigen klas.
We komen gewoon om 14.15 uur uit.

Charlotte Dematons op bezoek in groep 2
Vorige week was Charlotte Dematons op bezoek
in groep 2 om te vertellen over het ontstaan van
haar boek 'Sinterklaas'. Ze had ooit de wens om
een boek te maken waarin ze alle weetjes over
Sinterklaas kwijt kon. Ook voor Charlotte waren er
dingen onduidelijk en daarom besloot ze een brief
aan Sinterklaas te schrijven. Met de kinderen
besprak ze wat er nodig is om een brief te
schrijven en te verzenden. En als je Sint een brief
stuurt, moet daar natuurlijk een bijzondere
postzegel op! Intussen begon ze ook te tekenen
en liet ze kinderen onderdelen van haar tekening
kleuren. Ze was enorm blij dat ze een brief met een uitnodiging van Sinterklaas terug kreeg.
Op de enveloppe zat een bijzonder postzegel met een Spaanse Flamencodanseres. Een
mooie aanleiding om een flamingo te tekenen en de flamenco te dansen.
Tja... en wat heb je dan allemaal nodig voor zo'n reis naar Spanje. Wat bedacht werd, werd
getekend en intussen ging het gesprek verder. Al pratende kwam ze met de trein in Spanje
aan.

Charlotte liet de plaat zien van het landgoed van Sinterklaas zien. Met haar vinger gleed ze
langs de route die ze gelopen had en vertelde ze over de gebouwen waar ze langs gekomen
was. De vertrekken van het huis van Sint werden uitgebreid besproken. Wij weten nu waar
de stal van Amerigo is, hoe het WC papier van Sint er uit ziet, waar de Pieten wonen,
waarom sommige Pieten in Spanje achter blijven en waar de pakhuizen vol pakjes staan. We
weten zelfs waar de pakjes voor Noordwolde e.o. bewaard worden!
Na ruim 1 1/2 uur kwam er een eind aan Charlotte haar verhaal. De kinderen hebben niet
alleen geboeid geluisterd, maar intussen gekleurd, gezongen en als Flamencodansers en danseressen gedanst. Na afloop had Charlotte tijd om boeken te signeren. Wij hebben een
geweldige middag gehad, de tijd vloog voorbij!

Kerst
Dit jaar zullen we op donderdag 20 december het kerstfeest vieren. De exacte tijden zullen
we u in een later stadium melden, maar u kunt alvast wel rekening houden met het
volgende:
• Op donderdag 20 december zijn de kinderen om 11:45 uur vrij. ’s Avonds zal het
feest plaats vinden.
• Op vrijdag 21 december zijn de kinderen om 11:45 uur vrij om te gaan genieten van
de kerstvakantie.

Schoolfruit

De kinderen krijgen in de periode van november tot en met april iedere woensdag,
donderdag en vrijdag een stuk fruit. U hoeft op deze dagen zelf dus geen fruit mee te geven.
Het weekmenu voor de komende week is als volgt:
woensdag
donderdag
vrijdag

5-12
6-12
7-12

mandarijn
banaan
peer

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

