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23 januari gastles bureau Halt
Bij de opvang heerst de hand- voet en mondziekte.
groep 7/8
Hand-voet-mondziekte is een besmettelijke ziekte. Het
29 januari bezoek museum groep 5
wordt door een virus veroorzaakt. De ziekte gaat gepaard
t/m 8
met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, op de
17 februari start voorjaarsvakantie
handpalmen en onder de voeten. In West-Europa is het een
meestal onschuldige, mild verlopende ziekte. Zo nu en dan komen kleine epidemieën voor, vooral
bij kleine kinderen. Hand-, voet-, mondziekte krijg je door een ander virus dan mond-enklauwzeer, dat bij alleen bij vee voorkomt. Hand-voet-mondziekte kan door verschillende virussen
veroorzaakt worden.
Besmetting en preventie
Hand-voet-mondziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. De tijd tussen het
besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal 3 tot 6 dagen. De ziekte is al vlak voor er
klachten zijn besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog tijdelijk worden
overgedragen. Besmetting gaat via:
 vocht uit de blaasjes;
 de lucht (hoesten);
 ontlasting.
Verhoogde kans op infectie
Hand-voet-mondziekte wordt vaker gezien bij jongere kinderen (0-10 jaar) dan bij oudere kinderen
of volwassenen. Binnen de groep jonge kinderen komt hand-voet-mondziekte vooral voor bij
kinderen in de leeftijd van 1-5 jaar.
Risico bij zwangerschap
Het risico dat een verwekker van hand-voet-mondziekte complicaties tijdens de zwangerschap of
bij de neonaat veroorzaakt wordt verwaarloosbaar klein geacht. De meeste vrouwen zijn al
immuun.
Meer informatie is te vinden via deze link: https://www.rivm.nl/hand-voet-en-mondziekte

Er zijn geen reacties gekomen op de oproep of u, als lid van de oudervereniging,
bezwaar maakt tegen de naamswijziging van de vereniging. Dat betekent dat nu
officieel de statuten aangepast kunnen worden en de oudervereniging
binnenkort ook de naam IKC De Lente draagt.

Bent u nogniet aangemeld voor de nieuwe schoolapp? Doet u dit dan zo snel mogelijk. Heeft u
hulp nodig? Meester Niels kan u helpen. U kunt een afspraak maken via
nboersma@meerprimair.nl.

Morgen komt bureau Halt op school om in de groep 7/8 les te geven over online
veiligheid. De ouders van de leerlingen van groep 7/8 hebben hierover een
informatiefolder ontvangen. Verderop in het schooljaar zal hetzelfde bureau
ook een ouderavond verzorgen over dit thema.

Het duurt nog even maar op 29 maart zullen wij weer de jaarlijkse herdenking van JP Heije vieren.
Dit jaar is dat samen met een speciale dag in het teken van het 150 jaar bestaan van de kerk van
Abbenes. De leerlingen van groep 1 t/m 6 zullen een muzikale
voorstelling verzorgen in de kerk en ook de leerlingen van groep
7/8 leveren een bijdrage. Natuurlijk mag u daarbij aanwezig
zijn.
Daarnaast zal ook het graf weer bezocht worden. Het gehele
programma duurt langer dan andere jaren omdat wij het samen
met de kerk organiseren en er vandaaruit er ook een bijdrage
zal zijn. Er zijn ook speciale gasten uitgenodigd waaronder de
burgemeester van de Haarlemmermeer.
Houdt u vast een plekje vrij in de agenda? Het geheel is in de
ochtend van vrijdag 29 maart.
Alle kinderen van groep 1 t/m 6 wordt gevraagd om die dag in
oudhollandse klederdracht naar school te komen.
U kunt vast op zoek gaan naar een geschikte outfit voor uw
kind!

