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Lekker feesten op school: slotfeest!  
Op 30 juni is er op school een slotfeest! Even niet 

werken, maar gewoon met elkaar leuke dingen 

doen. Uiteraard houden we tijdens dit feest 

rekening met de coronaregels. De Oudervereniging 

heeft een aantal prachtige verrassingen voor de 

kinderen in petto. Natuurlijk verklappen we nog 

niks. Wel is het handig om die dag makkelijke kleren 

te dragen. We hopen op een lekker zonnetje die 

dag. 

 

________________________________________________________________________________ 

Wat  gaan we doen 

deze zomer? 

Nu er weer meer mogelijk 

is, maken sommige 

gezinnen plannen om op 

vakantie te gaan. Andere 

gezinnen kiezen ervoor 

om thuis te blijven. Pier-K 

organiseert weer een 

aantal prachtige 

activiteiten. Via de poster 

hiernaast kom je op de 

website van Pier-K 

terecht. Mochten de 

kosten te hoog voor je 

zijn, neem dan contact op 

met Stichting Leergeld, 

https://meerleergeld.nl/ 

of bel met 06-29352218. 
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Er heerst waterpokken 

Momenteel zijn er enkele kinderen op school waterpokken. Waterpokken is een besmettelijke 

‘vlekjesziekte’ die wordt veroorzaakt door een virus. Het is meestal een onschuldige kinderziekte.  

Wat zijn de klachten? 

Meestal begint waterpokken met koorts en niet lekker voelen. Andere klachten zijn: 

- rode bultjes op de huid; 

- bultjes worden blaasjes die erg kunnen jeuken; 

- blaasjes worden korstjes; 

- blaasjes kunnen op het hele lichaam zitten. 

De klachten duren ongeveer 10 dagen. 

Is waterpokken te behandelen? 

Behandeling door een ars is meestal niet nodig. De ziekte geneest zonder medicijnen. Er zijn 

middeltjes die de jeuk minder kunnen maken. Verder is het belangrijk om niet aan de blaasjes te 

krabben. Aan blaasjes krabben kan zorgen voor ontstoken wondjes. Houd daarom de nagels kort. 

Mag een kind met waterpokken naar school? 

Voelt je kind zich goed, dan mag het gewoon naar school. Waterpokken is al besmettelijk voordat 

iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt dus niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. 

Heeft je kind waterpokken? Vertel het altijd aan de leerkracht. 

________________________________________________________________________________ 

 

Nieuwe wereldburger 

’s Nachts om 8 minuten over twaalf zag Levi het levenslicht. Levi is natuurlijk de zoon van juf Laura 

en haar man Dennis. We kunnen melden dat het met moeder, vader en Levi uitstekend gaat! Van 

harte gefeliciteerd namens allemaal. Enne, we kunnen niet wachten om Levi op school te zien! 

________________________________________________________________________________ 

 

Salade uit eigen tuin! 

Sinds een aantal maanden heeft onze school echte schooltuinen. 

De groepen 5/6 en 6/7 onderhouden deze. Afgelopen woensdag 

was het oogsttijd. De gewassen 

stonden hoog. Donderdag hebben 

de kinderen een heerlijke salade 

gemaakt van andijvie (door de 

bittere smaak uitstekend tegen 

dorst bij warm weer), lente-ui, 

biet, tomaat en komkommer.  

Eerst hebben ze alle (onbespoten!) 

groente goed gewassen. Hier en 

daar moest er een naaktslak 

worden weggehaald. En dat doe je natuurlijk gewoon met je blote 
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handen! Daarna heeft een hele groep kinderen alles netjes 

gesneden. Nadat alles goed was gemengd, is er heerlijk van 

gegeten.  

Wij zijn heel trots op de kinderen omdat ze dit zo perfect 

hebben klaargemaakt èn omdat ze het allemaal lekker 

vonden.  

 

Tip: heb je als ouder een keertje geen zin om te koken? Vraag 

de kinderen maar; ze zijn echt top in de keuken en ruimen alles 

ook nog netjes op. 

 

De schooltuinen zijn onderdeel van 

ons natuur- en milieuprogramma 

waarin wij kinderen willen leren 

hoe de natuur in elkaar zit en hoe 

belangrijk het is om goed voor het 

milieu te zorgen. 

 

 

________________________________________________________________________________   

 

Kalender 

 

23 en 24 juni   schoolkamp groep 8 

25 juni    groep 8 maakt kennis op de middelbare school 

30 juni    slotfeest 

2 juli    2e rapport mee 


