
 
 
 
 

Mededelingen:  Schooljaar 2017-2018   
16 Februari 2018             

Belangrijke data: 
19 Februari: Gespreksweek 
23 Februari: afsluiting project 
26 Februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie 
9 maart: NL Doet  
29 Maart: Studiedag 
30 Maart: Goede Vrijdag 
2 April: 2e Paasdag 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
5e Ziekte:  
Na de griep, roodvonk en het Noro virus, is ook de 5e ziekte opgedoken bij ons op school. Het houdt 
maar niet op! De vijfde ziekte is een milde vlekjesziekte die veroorzaakt wordt door het Parvo B19-
virus. Deze ziekte komt vooral voor bij kinderen. 
Wat zijn de ziekteverschijnselen van de vijfde ziekte? 
Bij kinderen ontstaan kleine rode vlekjes in het gezicht. De wangen kunnen vuurrood worden. Er kan 
temperatuurverhoging of koorts optreden. Daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam. Dit 
geeft soms jeuk. In het begin van de ziekte zijn de vlekjes vlindervormig. Na ongeveer een week 
verdwijnt de huiduitslag. De vlekjes kunnen nog enkele weken lang terugkomen, bijvoorbeeld door 
warmte (een warme douche), kou, inspanning of opwinding, maar ze verdwijnen dan weer snel. De 
kinderen voelen zich meestal niet ziek.  
Het virus komt voor in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten, komen 
kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet 
worden. Mensen die de ziekte doormaken kunnen andere mensen besmetten vanaf één week 
voordat ziekteverschijnselen ontstaan totdat de huiduitslag optreedt. De vijfde ziekte is niet erg 
besmettelijk en wordt vooral overgedragen door langdurig of intensief contact, zoals in een gezin, 
crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Niet iedereen wordt ziek na besmetting met het 
virus. Wanneer er wel ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat 1 tot 3 weken na de besmetting.  
Wie kunnen er ziek worden en wie lopen extra risico? 
Iedereen die de vijfde ziekte niet heeft gehad, kan besmet raken en ziek worden. Veel volwassenen 
hebben de ziekte als kind al gehad en zijn levenslang beschermd. Wanneer vrouwen (die geen 
antistoffen hebben) de ziekte krijgen in de eerste helft van de zwangerschap kan dit nadelige 
gevolgen hebben voor de baby. Er is dan een klein risico op een miskraam of een doodgeboren baby. 
In de meeste gevallen verloopt de zwangerschap normaal en ondervindt de baby geen gevolgen van 
de vijfde ziekte. Zwangere vrouwen waarvan een gezinslid de vijfde ziekte heeft, wordt aangeraden 
contact op te nemen met hun huisarts. 
 



 
Advies reparatie iPad 
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij advies kunnen geven voor een goed reparatie bedrijf voor de 
iPad. Voorheen deden wij, als school, veel zaken met Mobile Service Centre. Zij zijn onlangs gestopt en 
mede om die reden hebben wij gekeken naar een ander bedrijf. Wij hebben nu tweemaal een reparatie 
naar tevredenheid laten uitvoeren door Probello (https://www.probello.nl/). 
Wij hebben met hen overlegd wat de mogelijkheden zijn voor u als ouder. Indien u een reparatie nodig 
heeft voor de iPad kunnen zij deze voor u uitvoeren. Ook is er de mogelijkheid om  de toe- en aflevering 
via school te laten gaan. U kunt de iPad aan Lindsey Harm (ICT-coördinator) afgeven en zij zal dan 
contact opnemen met Probello. Hierbij gaat u er mee akkoord dat uw contactgegevens aan hen 
worden doorgegeven. Dit, omdat zij met u zullen communiceren over de reparatie en de betaling. 
Zodra zij de reparatie hebben uitgevoerd en de betaling is gedaan zal Probello zorgen dat de iPad bij 
ons op school wordt afgeleverd. Indien u zelf de toe-en aflevering wil regelen bent u hier natuurlijk 
helemaal vrij in. 
 
Voorstellen Trijntje: 
Graag willen wij u voorstellen aan Trijntje. Zij zal, net als Jessica, na de voorjaarsvakantie starten bij 
ons op school. In eerste instantie zal zij, samen met Anja en Lianne, de groep van Liesbeth overnemen.   
 

 
 
Adresgegevens 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het 
is voor de leerlingenadministratie van groot belang dat wij alle gegevens zo up tot date mogelijk 
hebben. Volgende week kunt u, tijdens de leerling gesprekken, ook met de leerkracht van uw kind even 
de bij ons bekende gegevens doornemen en evt. wijziging doorgeven. 
 
Voorleeswedstrijd 
Wat zijn wij trots op “onze” Tilly.  Afgelopen week heeft zij de volgende ronde van de voorleeswedstrijd 
gehaald.  Donderdag 15 maart mag Tilly voorlezen samen met nog 11 kinderen uit Almere.  Heel veel 
succes Tilly!  
 
 

 

https://www.probello.nl/


Koptelefoons  
De kinderen gebruiken op school koptelefoons en voor uw informatie brengen wij nog even onder uw 
aandacht welke uitgang een koptelefoon moet hebben.  
De iPad wordt geleverd met een Kidscover hoes. Deze hoezen hebben een smalle koptelefoon poort. 
Dat betekent dat de koptelefoon geen dikke aux aansluiting kan hebben. Deze past dan niet in de iPad. 
Ook is het mogelijk om draadloze koptelefoons te gebruiken, dit gaat via bluetooth. Het nadeel hiervan 
is dat de koptelefoon altijd opgeladen moet zijn.  
 

Goed 

 
Dunne aansluitingen passen direct in de iPad.  
 
Fout 

 
Gebogen, brede en dikke aux aansluitingen passen niet in de hoes die om de iPad heen zit.  
 
Gevonden voorwerpen 
Volgende week donderdag, 22 februari, zullen wij in de middenruimte de gevonden voorwerpen op de 
tafel uitstallen. Mocht uw kind wat kwijt zijn willen wij u vragen even naar de spullen te kijken en mee 
te nemen. Vrijdag de 23e, zal alles opgeruimd worden en brengen wij het naar een depot punt van het 
Leger des Heils. 
 
 
9 Maart NL Doet 
Op 9 maart start de Landelijke actie NL Doet. Wij nodigen ouders/ tantes/ooms, 
opa’s/oma’s/buurmannen en vrouwen etc. etc. van harte uit om deze dag bij ons op school de 
handen uit de mouwen te steken.  
Ten eerste willen wij heel graag ons schoolplein veranderen in een Natuurlijk speelterrein met 
natuurlijke materialen zoals een Wilgentenenhut e.d. Hiervoor moet natuurlijk eerst een plan 
geschreven worden. Wie wil op vrijdag 9 maart met ons meedenken? We starten om 8.45 uur in de 
middenruimte.  



Verder hebben wij allerhande klussen die vanwege tijdgebrek blijven liggen. Wij hebben een heleboel 
methodeboeken gekregen van de PABO. Deze boeken willen wij graag inventariseren en een goede 
plek geven in onze school om als bronnenboek voor onze themalessen te gebruiken.  
Er moeten kaartjes geplastificeerd worden voor het zelfstandig werken. Enz. enz.  
Wij hopen op een grote opkomst. En uiteraard staat de koffie/thee voor u klaar.  
 
 

Fijn weekend allemaal.  

Hartelijke groet, 
 
Yvonne Penne.  
 
 
 


