
 

 
 
 
 
 
 
 

De tweede koffieochtend werd goed bezocht. Onder het genot van een kop koffie werd gesproken 
over allerhande schoolse zaken. Fijn dat er zo met ons wordt meegedacht en gesproken. We 
houden de volgende koffieochtend na de herfstvakantie. Is er iets waar u specifiek een keer over 
van gedachten zou willen wisselen tijdens zo’n koffieochtend dan kunt u dat vooraf aangeven bij 
Ellen of Marijke. 

In de vorige nieuwsbrief stond dat u voortaan een stagiere, vanuit de praktijkschool zult zien bij juf 
Romy. Zij heeft echter na een proefdag besloten om toch niet te kiezen voor een stageplaats in het 
onderwijs.  
 

Op het kinderdagverblijf is waterpokken geconstateerd bij 4 kinderen. Dit is meestal een 
onschuldige kinderziekte maar wel heel besmettelijk. Vanuit de GGD geeft men de volgende 
informatie: 
Waterpokken beginnen meestal met koorts en niet lekker voelen. Andere klachten zijn: 
• Na 1 of 2 dagen ontstaan op de huid kleine rode bultjes.  
• De bultjes worden blaasjes die erg kunnen jeuken.  
• De blaasjes worden korstjes.  
• De blaasjes kunnen op het hele lichaam zitten. 
 • Ze zitten vooral op het lijf, het gezicht en tussen de haren.  
• Soms zitten de blaasjes ook in de mond. Dit kan erg pijnlijk zijn.  
De klachten duren ongeveer tien dagen.  
 
Besmetting:  Het virus zit in de keel en neus 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 raken. Het virus zit ook in het vocht van de blaasjes, door het aanraken van 
het vocht kunt u ook besmet raken. Waterpokken zijn heel besmettelijk: al 2 dagen vóórdat de 
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rode bultjes te zien zijn op de huid, totdat de meeste blaasjes een korstje hebben. De tijd tussen 
besmet raken en ziek worden is ongeveer 10 dagen tot 3 weken.  
Wat kunt u doen? Extra letten op hygiene. Goed ventileren. Vaak handen wassen. Laat het kind 
zichzelf niet krabben.  Houd de nagels van het kind kort.  Laat kinderen met waterpokken niet 
zwemmen tot de blaasjes goed ingedroogd zijn. Het warme zwemwater kan de jeuk erger maken. 
Ook kunnen de wondjes van de waterpokken na zwemmen gaan ontsteken. 
Mocht u vermoeden dat uw kind waterpokken heeft dan is het aan te raden om langs de huisarts 
te gaan.  
 

Vindt u het leuk om af en toe de handen uit de mouwen te steken en ons te komen helpen bij de 
verzorging van de tuin, de patio of het plein? Dan bent u meer dan welkom!! 
Graag aanmelden bij Patricia.  
 

Ben jij een echte waterrat? In de herfstvakantie kun je meedoen met de Nationale 
Zwem4daagse.  Van 21 t/m 24 oktober 2019 organiseren de twee zwemverenigingen in Hoofddorp 
de zwem4daagse. Elke avond zwem je 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar of heb je een 
beperking dan mag je ook 250 meter zwemmen. Houd je dit 4 avonden vol dan ontvang je een mooie 
zwem4daagse medaille. De zwem4daagse wordt gehouden in het SKWA in Hoofddorp. Elke avond 
kun je starten tussen 18.00 – 19.30 uur. Deelname kost € 7,50 bij voorinschrijving en € 10,00 als je 
maandag 21 oktober inschrijft in het zwembad.      
Meer informatie vind je op www.zpch.zwem4daagse.nl. . Hier kun je ook meteen inschrijven.       

 

Als uw kind fruit meeneemt naar school dan wordt het niet schoongemaakt/geschild of in stukjes 
gesneden door de juf; als u wilt dat uw kind het fruit bijvoorbeeld geschild of in stukjes eet dan 
verzoeken we u om het alvast thuis klaar te maken. 
 

 

…
 
 Het reisbureau gestaag vordert… 
 De opening vast niet lang meer op zich laat wachten 
 Er een stewardess uitgenodigd is om wat meer te komen vertellen over reizen 
 We ook een pizzeria hebben in de groep van juf Romy 
 Er elke dag pizza’s worden gebakken 
 De kinderen graag een keer willen gaan kijken in een echte pizzeria  
 Juf Hannelore woensdag appeltaart gaat bakken met de kinderen van juf Romy 
 De kinderen van groep 6,7,8 tijdens de kinderboekenweek gaan voorlezen in de klas 

van juf Romy 
 De patio er, mede dankzij juf Patricia en haar kinderen, weer top uitziet 

 
 
Hartelijke groet, Ellen Zonneveld  


