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Paaseitjesactie

Paasfeest

Wat een mooi resultaat is er behaald bij
de paaseitjesactie. Er zijn in het totaal
253 kilo paaseitjes verkocht door jullie!! Wat een hoeveelheid.
We kunnen nog niet definitief zeggen
wat we hebben opgehaald, maar het
ziet ernaar uit dat we straks een mooi
bedrag van boven de 1000,- kunnen
gaan overmaken naar stichting Present.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. De nieuwe manier van bestellen en betalen werkt ook heel goed,
dank dat u allemaal zo fijn heeft meegewerkt.

Op dinsdag 31 maart is onze Paasfeestviering gepland. Helaas
is het niet mogelijk door alle maatregelen om met elkaar in de
kerk de viering te houden. Daarom een digitale oplossing. De
link zullen we niet op dinsdag 31 maart versturen maar op donderdag 1 april. We hopen dat u samen met uw kind(eren) dit
Paasfeest thuis kunt meemaken.

Schoolzwemmen
Vanaf dinsdag 16 maart mogen kinderen weer zwemles krijgen in zwembad de Brake. Het schoolzwemmen van
groep 5 start weer op dinsdag 23
maart. Denkt u weer aan het meegeven
van de zwemkleding?

Samen op weg naar Pasen
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten: ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elke dag
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Gevonden voorwerpen
In onze gevonden voorwerpenbak hebben we verschillende jassen liggen.
We hebben ze even voor u op de foto gezet. Misschien herkent u nog een jas van uw kind.
Ze liggen klaar aan de Winckelweg.

Ook is onze voorraad bakjes, bekers en doppers weer flink gegroeid!!
Staat er iets tussen die eigenlijk bij u in de kast hoort dan horen we dit graag.
Staan ook aan de Winckelweg.
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Verkoudheid
Het komt regelmatig voor dat kinderen verkoudheidsklachten hebben, zeker in deze periode.
De regels zijn helder: kinderen met klachten komen niet naar school.
Hieronder nog even zoals het verwoord staat op de site van het ministerie volksgezondheid:
Kinderen van 4 t/m 12 jaar (primair onderwijs)
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met klachten niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en
keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid).
Uitgezonderd zijn kinderen die:

•
•
•
•

af en toe hoesten;
bekende chronische luchtwegklachten hebben;
bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontwikkelen <8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij
een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.
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Norovirus
In sommige basisscholen is een aantal kinderen ziek met klachten zoals diarree en/of braken.
Van andere (kinderopvang)organisaties in Nunspeet weten we dat er mogelijk
verbanden liggen met een norovirus dat rondgaat. Daarom dit schrijven om u alvast vooraf te informeren en uw kind in de gaten te houden.
We benadrukken dat het volgens de GGD een typisch beeld van buikgriep is, waarbij de
klachten (diarree, misselijkheid, braken en eventueel koorts) niet bij het coronavirus passen.
De klachten duren meestal een paar dagen, maar de ziekte is heel erg besmettelijk, al voordat
er ziekteverschijnselen zijn.
Wanneer thuisblijven?
Laat kinderen met diarree en/of braak klachten thuis, ook al zijn ze niet echt ziek.
Ze mogen weer naar school wanneer ze 24 uur geen klachten meer hebben .
Behandeling
Behandeling met medicijnen is niet nodig. De ziekte geneest meestal vanzelf.
Wanneer uw kind veel vocht verliest, zorg dan dat het kind goed blijft drinken. Bied extra drinken
aan: met suiker (zoete dranken) en met zout (bouillon).
U kunt ook kant en klare zakjes bij de drogist of apotheek kopen (ORS of Dioralyte).
Let bij gebruik voor jonge kinderen erop dat de oplossing voor hen geschikt is. Lees de bijsluiter.
Blijf drinken aanbieden, ook als het kind regelmatig overgeeft.
Maatregelen om ziekte te voorkomen
Goede hygiëne is belangrijk om besmetting te voorkomen. Was de handen:
• na gebruik van toilet
• na het verschonen van een kind
• voor het klaarmaken van eten
• voor het eten
Droog de handen goed af aan een schone, droge doek. Bij voorkeur een papieren handdoekje of keukenrol. De handen moeten minstens 15 seconden gewassen worden voor een goed
resultaat. Maak thuis minimaal eenmaal per dag het toilet schoon en droog.
Gebruik van gewone schoonmaakmiddelen is voldoende.
Gebruik voor schoonmaken van het toilet wegwerpdoekjes of schoonmaakdoekjes die alleen voor het
toilet gebruikt worden. Bij diarree moeten deze doekjes op 90 graden worden gewassen. Verschoon
elke dag de handdoek in het toilet.
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Huisarts
Het is alleen nodig de huisarts te bellen als je denkt dat je kind gaat uitdrogen.
Dat kan gebeuren wanneer je kind door heftige diarree, braken en koorts (zweten) veel
vocht verliest.
Tekenen van uitdroging zijn:
• minder plassen, minder natte luiers
• donkere urine
• sufheid
• droge mond en tong
Het kan zijn dat de huisarts de ontlasting onderzoekt om een diagnose te stellen.
Vragen?
Bij vragen kun je bellen naar de afdeling infectieziekten van de GGD Noord- en Oost Gelderland.
De afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op
telefoonnummer 088- 4433355, optie 8.
U kunt ook mailen naar infectieziekten@ggdnog.nl

Stichting Barnabas
Beste kinderen, leerkrachten en ouders,
Wat hebben jullie samen veel geld gespaard! Afgelopen periode is er door jullie voor Stichting Barnabas € 875 opgehaald met het zendingsgeld en € 1180 euro met de speculaasactie. Samen is dit een
prachtig bedrag van € 2055. Het geld is bestemd voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Door de coronapandemie en de ontploffing in Beiroet zijn veel arme mensen nog armer geworden. Met een
voedselpakket kan een gezin een maand in eten worden voorzien. Via deze weg willen we jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet. Voor veel kinderen in Libanon maakt dit een groot verschil!
Hartelijke groet namens Stichting Barnabas,
Matthijs Varwijk
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