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Dinsdag 2 juli hopen we met de groepen 3 tot en met 7 weer op schoolreis te
gaan. De bestemming is deze keer het Dolfinarium in Harderwijk. De kosten
voor het schoolreisje bedragen 24 euro per deelnemende leerling. Dit bedrag
kunt u op twee manieren betalen.
U kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer van school. Dat is
NL44RABO 0102 0506 35. We vragen u om dat tussen 1 mei en 21 mei te
doen en dan bij de storting de naam van uw kind(eren) en de groep(en) te
vermelden. Bijvoorbeeld: ‘Schoolreis Jan Bakker, groep 3’ of ‘Jan Bakker
groep 3 en Miep Bakker groep 5’. Dit maakt de verwerking later een stuk
makkelijker voor school. Er lopen namelijk diverse geldstromen via deze rekening.
Ook is het mogelijk om te sparen voor het schoolreisje. Dat kan door wekelijks een contant bedrag mee te geven naar school. De leerlingen kunnen dit
bedrag aan het begin van de dag inleveren bij Hilde Roskam. Zij houdt bij
hoeveel er gespaard is. Sparen kan vanaf 6 mei tot en met 26 juni 2019.
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Schoolkamp.
De bestemming van het schoolkamp van groep 8 is Balk. We gaan van
maandag 3 juni tot en met woensdag 5 juni. De kosten voor het schoolkamp
bedragen 75 euro per leerling. Dit kunt u ook weer betalen via de bank op
het eerder genoemde rekeningnummer. Wilt u ook de naam van uw kind vermelden en ‘groep 8 schoolkamp.’ Dit bedrag kunt u overmaken tussen 21
mei en 2 juni 2019.
Wilt u liever voor het schoolkamp sparen? Dat kan ook en werkt net zoals het
sparen voor het schoolreisje. U geeft een bedrag mee aan uw kind en die
kan het in de morgen inleveren bij Hilde Roskam.
Kleuterschoolreisje.
Op dit moment is er nog niet bekend wat de bestemming is van het kleuterschoolreisje. De leerkrachten van de kleuterbouw informeren u daar nog later
over via een aparte mail.

Belangrijke data:
 Meivakantie: 29 april tot en met 3
mei.
 Luizencontrole: 8 mei.
 Oudergesprekken op afspraak: 21 en
23 mei.

 Pinkstervakantie: 10, 11 en 12 juni.
 Sportdag school: 27 juni.
 Schoolreisje en kleuterfeest: 2 juli.
 Kennismaken nieuwe groep: 4 juli.

 Sportdag groep 8: 22 mei.

 Portfolio mee: 8 juli.

 Hemelvaartvakantie: 30 en 31 mei.

 Musical groep 8: 9 juli.

 Schoolkamp: 3, 4 en 5 juni.

 Calamiteitendag: 11 juli.
 Start zomervakantie: 12 juli, 12 uur.

Tijd voor de teek!
Vanuit GGD kregen we de vraag of we in de Schoolbode hun informatiebrief over teken en tekenbeten wilden
delen. Daar geven we graag gehoor aan. Het lijkt vaak een onschuldig probleem als iemand een teek krijgt of
gebeten wordt door een teek maar we hebben vorig schooljaar nog weer gemerkt bij een leerling dat het verstrekkende gevolgen kan hebben waaronder zelfs ziekenhuisopname.
Teken zijn kleine spinachtige beestjes. Waar ‘groen’ is zijn teken: in de natuur, vooral in het bos, maar ook in de
duinen, het park en soms in uw eigen tuin. Teken zitten in hoog gras en struiken. Ze vallen niet uit de bomen. Teken kruipen op dieren of mensen en bijten zich vast om bloed op te zuigen. Teken zijn er het hele jaar
door. Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw kind de ziekte van Lyme krijgt?
Controleren.
Is uw kind in het groen geweest, controleer daarna het lichaam en de kleding van uw kind op teken. Oudere kinderen kunnen dit ook zelf doen. Teken kunnen zich overal vastbijten, maar hebben de voorkeur voor warme
plekken zoals de liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, of achter de oren. Controleer uw kind heel nauwkeurig,
want teken zijn maar 1 tot 3 millimeter groot. Om teken uit de kleding van uw kind te verwijderen, kunt u de kleding wassen op 60 graden of ze in de wasdroger doen. en bijten vooral in het voorjaar, de zomer en de herfst,
als het warmer is dan 7 graden.
Verwijderen.
Haal teken zo snel mogelijk weg! Hoe langer de teek in de huid van uw kind zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. Pak de teek met een puntige pincet (of andere tekenverwijderaar) zo dicht mogelijk op
de huid bij de kop vast en trek hem er rustig uit. Als een stukje van de kop achterblijft, is dat ongevaarlijk. Ontsmet pas daarna het beetwondje.
Blijven opletten.
Noteer wanneer en waar op de huid uw kind gebeten is. Houd tot 3 maanden na de tekenbeet de huid rond de
beet bij uw kind in de gaten. Let op het ontstaan van een ronde verkleuring van de huid. Let ook op of uw kind in
de eerste weken na een tekenbeet klachten krijgt zoals koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn. Wanneer uw
kind klachten krijgt, ga dan met uw kind naar de huisarts en meldt dat uw kind door een teek gebeten
is. Klachten door een infectie met de lymebacterie moeten behandeld worden met antibiotica.
Zie ook:www.rivm.nl/tekenbeet/film en de website van de LCR, Landelijke Coordinatie Reizigersziekten,
www.lcr.nl
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Formatie 2019-2020.
In de vorige schoolbode schreven we al iets over de formatie voor het komende schooljaar. Er zijn genoeg aanmeldingen gekomen om ook het volgende jaar weer met twaalf groepen te gaan werken. Daarbij moeten we uitgaan van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2019 naar school gaat. We krijgen ongeveer betaald voor 298
leerlingen, maar moeten er rond de 315 een plek geven in het komende jaar. Inmiddels zijn we zover dat we weten hoe we die twaalf groepen gaan maken. Voor volgend jaar werken we met de volgende indeling:
Groep 1

28 lln.

Groep 5

22 lln.

Groep 1-2

28 lln.

Groep 5-6

23 lln.

Groep 2

29 lln.

Groep 6

24 lln.

Groep 3

26 lln.

Groep 7

29 lln.

Groep 3-4

22 lln.

Groep 7-8

27 lln.

Groep 4

28 lln.

Groep 8

30 lln.

Het is eigenlijk dezelfde indeling als dit schooljaar. Het aantal leerlingen per groep kan nog met 1 of twee leerlingen veranderen door bijvoorbeeld verhuizingen van of naar de school toe. Zoals u kunt zien in de verdeling
zitten de meeste leerlingen volgend jaar in groep 7 en 8 en in de groepen 1 en 2.
De volgende stap in dit proces is het indelen van de leerkrachten bij de groepen. Uitgangspunt daarbij is dat we
niet meer dan twee collega’s voor de klas willen en dat collega’s die groep moeten draaien waar ze goed in zijn.
Als dat bekend is dan delen we dat met u en kunnen we de laatste stap zetten, het indelen van de leerlingen.
Daarvan krijgt u bericht zo gauw we daar meer over weten.

Koffieochtend Gamen.
Onlangs was er weer een koffieochtend op school. Deze keer met ‘gamen’ als onderwerp. Anita van der Steeg
heeft vanuit haar ervaringen als schoolmaatschappelijk werkster een aantal inzichten met ons gedeeld. Gamen
is leuk voor kinderen en jongeren omdat het spanning oproept, uitdagend is en er sprake is van competitie. Verder heeft het een sociale component, biedt het ontspanning, is het soms leerzaam en leer je jezelf kennen in en
game. Ook bleek er een hele variatie te zijn in de soorten games die bestaan. Er zijn simulatiegames zoals
FIFA, strategiedgames waarbij je een rijk op kunt bouwen, puzzelgames zoals Candy Crush, adventure games
en action games zoals Super Mario en games waarbij je schatkisten kunt verzamelen zoals bij Minecraft.
De risico’s van gamen werden ook genoemd, het kan voor mentale en lichamelijke problemen zorgen als er
teveel tijd aan wordt besteed. Interessant was ook de tijd die voor gamen/beeldscherm genoemd werd per leeftijd. Onder de twee jaar is vijf tot tien minuten per dag met een ouder genoeg. Tot vier jaar is dertig minuten per
dag genoeg, verdeeld in vijf tot tien minuten per keer.
Tot acht jaar is een uur per dag het advies, in blokjes van vijftien minuten. Tot tien jaar gaat men uit van anderhalf uur per dag, en tot twaalf jaar gaat men uit van maximaal twee uur per dag. Vanaf twaalf jaar is het drie uur
per dag. Let wel, het gaat hier om beeldschermtijd, daar valt dus alles onder, telefoon, computer en televisie.
De aanwezige ouders gaven zelf aan dat ze het gesprek met elkaar over wat thuis mag en normaal is heel
waardevol vonden. Normaal hoor je dat als ouder niet zo snel maar het helpt je wel om keuzes te maken ten
aanzien van wat bij jou thuis mag. Volgend jaar hopen we deze ochtend nog een keer aan te bieden, maar dan
op een andere dag zodat meer ouders in de gelegenheid zijn deze ochtend bij te wonen.
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Vervolg fruit project.
Vorige week liep het fruit project af en kregen we de laatste levering vanuit de subsidie. In de evaluatie
hebben we aangegeven dat de leveringen op tijd waren en dat de groenten en fruit die we ontvingen
van prima kwaliteit waren. Ten aanzien van de variatie en grootte van de portie zijn we wat kritischer
geweest in de evaluatie. De reacties van de leerlingen waren overwegend positief.
De grote vraag is nu of we hier een vervolg aan gaan geven en hoe we dat dan gaan doen? Daarover
is met tijdens de laatste MR vergadering met de ouders en leerkrachten gesproken. Voor volgend jaar
willen we als school weer inschrijven op het project en hopen we dat we weer deel mogen nemen. Tot
aan de zomervakantie willen we de drie fruitdagen in ieder geval vasthouden, met dit verschil dat u nu
zelf als ouders fruit meegeeft naar school. De leerlingen zijn het eten van fruit inmiddels gewend en
daar willen we mee door gaan. Dat doen we onder dezelfde voorwaarden als eerst dus is het eten van
koek en snoepachtige dingen op woensdag, donderdag en vrijdag niet toegestaan. Op maandag en
dinsdag kan dat nog wel. Voor de zomervakantie evalueren we deze aanpak ook weer.

Het team van de Frits Bodeschool wenst
u een fijne meivakantie! Tot maandag 6
mei!

