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Ziek en dan?

Schoolbode

NIEUWSBRIEF FRITS BODE SCHOOL

Op school merken we
dat de winter is begonnen. Niet alleen de kinderen zijn wat vaker
ziek, ook het personeel
krijgt te maken met
griep, verkoudheid en
andere nare winteraandoeningen. Als leerkracht sta je immers de
hele dag tussen de kinderen en de bacillen.
In de regel is het zo dat
als de leerkracht na
lang aarzelen besluit
zich toch maar ziek te
melden er een vervangende leerkracht komt
vanuit de invalpool. Als
school proberen we ook
tijdens de vervangingsperioden zoveel mogelijk dezelfde invalleerkracht voor de groep te
krijgen. Toch zien we
dat daar nu ook problemen ontstaan door het
simpele feit dat de leerkrachten van de invalpool niet meer beschik-

baar zijn. Er zijn ongeveer 14 vaste invalleerkrachten die allemaal
al binnen de vereniging
langdurig (ziekte)verlof
invullen.De vereniging
is dan ook voortdurend
op zoek naar personen
die in willen en kunnen
vallen. Tegelijkertijd
zijn er erg weinig mensen beschikbaar. Dat
maakt dat we als school
soms lastige keuzes
moeten maken waarbij
we uit twee kwaden
moeten kiezen. U als
ouder merkt dat vooral
doordat er toch ineens
drie leerkrachten in
een week voor de groep
staan. Voor ons als
school een situatie
waarin we weinig kunnen veranderen.
Wat als er helemaal
geen invallers meer
zijn? De kans is reëel
dat we dat dit jaar mee

gaan maken. In dat
geval kijken we eerst
wie er in school de
groep op kan vangen.
Dat betekent wel dat er
andere taken blijven
liggen of naar het
weekend schuiven voor
deze personen. Bovendien is dit geen structurele oplossing. Een andere mogelijkheid is
dat we de leerlingen
verdelen over andere
klassen. Ook dat is niet
ideaal. Niet voor de
leerlingen, en niet voor
de ontvangende groep.
Bovendien kan dit ook
niet structureel gedaan
worden. In het uiterste
geval zullen we genoodzaakt zijn de leerlingen naar huis te sturen. Ook dat is niet
ideaal, maar soms de
enige mogelijkheid.
Uiteraard nemen wij
dan eerst contact op
met thuis

Kerstviering.
Wanneer?
Donderdag 22 december.
Waar?
Kerkelijk Centrum
’De Poort’.

Tijd?
17.00 uur.

lingen zijn ‘s middags vrij!

Thema: ‘Je hart
aan Jezus geven’,
Belangrijk: De leer-

Belangrijke data:
 Koffieochtend: 20-12-2016
 Kerstviering 22-12-2016
 Kerstvakantie 26-12-2016 tot 06-01-2017.
 Verenigingsdag: 01-02-2017. Leerlingen zijn vrij.
 Biddag: 08-02-2017. Leerlingen zijn vrij.
 Voorjaarsvakantie: 20-02-2017 tot 24-02-2017.

Gebitsonderzoek.
In het schooljaar 2016-2017 is op alle
12 basisscholen op Urk een gebitson-

tijdens dit onderzoek de gebitten van
de basisschoolleerlingen uit groep 2

derzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is
een vervolg op de gebitsonderzoeken
die in 1994, 2000 en 2010 op Urk zijn

en 7 op gaatjes, vullingen en extracties (getrokken kiezen).

uitgevoerd.

Met de verkregen onderzoeksgegevens geeft GGD Flevoland richting

De tandheelkundig preventief medewerker van GGD Flevoland beoordeelt

aan preventie rondom mondgezondheid van de jeugd in de onderzochte
gemeenten.

Samenvatting Onderzoek.
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Meer dan de helft (56%)
van de 752 onderzochte
kinderen van groep 2 en
van groep 7 heeft een
gaaf gebit. In groep 7
heeft 60 % van de leerlingen een gaaf gebit. Dit
is hoger dan in groep 2
waar 53% een gaaf gebit
heeft.
Er is een duidelijke stijgende lijn te zien in het
percentage gave gebitten van kinderen op Urk
tussen 1994 en 2016
(16% versus 56%).





Er is een duidelijke trend te zien in het toenemen van het
percentage gaaf gebit op Urk. In 1994 had nog slechts
16% van de kinderen een gaaf gebit, in 2000 was dit percentage 29%. In 2010 was dit 48% en dit jaar is het verhoogd naar 56%.
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse kinderen uit
groep 2 en 7 een gaaf gebit. Urk blijft met 56% nog wel
de gemeente in Flevoland met het laagste percentage
kinderen met een gaaf gebit in Flevoland, maar komt wel
in de richting van andere Flevolandse gemeenten.

11 basisscholen zijn verbeterd ten opzichte van
het vorige gebitsonderzoek. Er is slechts
1 basisschool waarbij de
gebitssituatie van de
leerlingen is verslechterd.
Ongeveer 10% van de
onderzochte kinderen
van groep 2 bleek gaatjes te hebben en bezocht geen tandarts. De
ouders van deze kinderen zijn via de leerkracht geadviseerd om
een afspraak te maken
met een tandarts.
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Vervolg Onderzoek.
In 2016 zijn de gebitten van
752 kinderen onderzocht.













56% van de onderzochte
kinderen heeft een gaaf
gebit.
In groep 7 hebben meer
kinderen een gaaf gebit
(60%) dan in groep 2
(53%).
Het verschil in percentage gaaf gebit van de
school die het hoogst
scoort (71%) en van de
school die het slechtst
scoort (43%) is groot.
Er zijn vijf basisscholen
die onder het gemiddelde
van 56% gaaf gebit scoren.
Bij 11 basisscholen is de
gebitssituatie verbeterd.
Er is 1 basisschool waar
de gebitssituatie van de
kinderen is verslechterd
ten opzichte van het vorige onderzoek.
Tijdens het GGDgezondheidsonderzoek in
groep 2 zal meer aan-

dacht geschonken worden aan het bevorderen
van het tandartsbezoek
van de jeugdigen.







Bij een groot aantal Urker
kinderen is de gebitssituatie de afgelopen jaren
aanzienlijk verbeterd. Het
percentage gaaf gebit is
nog wel beduidend lager
dan het Flevolands gemiddelde.
De tandheelkundige preventie die in de afgelopen
jaren is uitgevoerd lijkt
effect te hebben.
Om de mondgezondheid

van de Urker kinderen
gezond te houden of te
helpen verbeteren, adviseert GGD Flevoland om
de huidige inspanningen
voort te zetten.


Op 11 van de 12 basisscholen is de gebitssituatie van de kinderen verbeterd ten opzichte van
het vorige gebitsonderzoek.



Het verschil in verbetering tussen de scholen is
groot.



GGD Flevoland doet de
scholen die onder het gemiddelde scoren, voor
het schooljaar 2017/2018
een aanbod van diverse
voorlichtings-activiteiten
om de gebitssituatie te
helpen verbeteren.



Daarbij zal in samenwerking met de leerkrachten
op school meer aandacht
zijn voor het eten en drinken van gezonde voe-

Gegevens in tabel.
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Zendingsgeld.
Als christelijke school geven we praktische
invulling aan het begrip ‘naastenliefde’ door
het meebrengen van het zogenoemde
‘zendingsgeld.’ Meestal is daarvoor gelegenheid op maandag, maar later in de week iets
doneren is ook geen probleem. Elke leerkracht heeft daarvoor een spaarpotje in de
klas. Deze bijdrage is vrijwillig, maar willen
we als school wel van harte aanbevelen.
Wat doen we dan precies met de opbrengsten hiervan? Deze storten we op de rekening van school en daarmee ondersteunen
we goede doelen die als het kan gericht zijn
op armoedebestrijding, kinderen en opereren
vanuit een christelijke achtergrond.
Om wildgroei in deze doelen te voorkomen
hebben we een aantal jaren geleden besloten om ons als school te verbinden aan twee
grotere doelen. Daardoor zijn we in staat om
een structurelere bijdrage te leveren dan af
en toe hap-snap een gift.. Als school hebben
we voor stichting Eritrea en Ethiopië gekozen, op Urk welbekend van de kerstcollecte.
Verder steunen we via Compassion een

Informatie Cosmas.
Mijn naam is Cosma Cheptai. Ik
ben geboren op 10 juni 2008
en ik woon in Uganda.
Ik ben een jongen en woon bij
mijn vader en moeder. Ik heb 1
broer en 2 zussen. Thuis ben ik
verantwoordelijk voor het halen van water en help ik in de
moestuin. Mijn ouders hebben
soms werk als landarbeider. Ik
ga elke week naar de kerk. Op
school gaat het goed ik zit in
groep 5 en mijn beste vak is
Engels. Ik hou van voetballen,
groepsspelletjes en ik speel
graag met auto’s. Wilt u mij
ondersteunen en voor mij bidden?

adoptiekind. Zijn naam is Cosmas
Cheptai. Meer informatie over Cosmas
kunt u verderop lezen, evenals informatie
over de werkwijze van Compassion.
Vanaf de zomervakantie tot nu hebben
we 500 euro mogen storten op schoolrekening als zendingsgeld. Een deel daarvan reserveren we voor Cosmas, een
ander deel hebben we overgemaakt aan
stichting Eritrea.
Heel soms komt het voor dat er een goed
doel op een bijzondere manier onder onze aandacht komt. Dat was het geval van
Afrika koor dat voor de herfstvakantie in
groep 8 een presentatie gegeven heeft.
Uiteindelijk hebben we toen besloten om
ook daar eenmalig een gift aan te doen.
Dit kunnen we niet doen zonder dat u
ons hierin helpt. We willen u dan ook hartelijk danken voor de bijdragen in de afgelopen weken en hopen in het nieuwe
jaar ook weer op u te mogen rekenen.

Project informatie.
Uw sponsorkind woont in de heuvels van
Chekwir. De meeste huizen hebben onverharde vloeren, lemen muren en rieten daken. De belangrijkste bevolkingsgroep is de
Sabiny en de meest gesproken taal is het
Kupsabiny.
Een dagelijkse maaltijd kan bestaan uit
mais, bonen, kip, brood, cassave, rundvlees of rijst, aardappelen, en/of groene
groenten. Veel voorkomende gezondheidsproblemen zijn malaria, tyfus, en hiv/aids.
De meeste volwassenen in Chekwir zijn
werkloos, maar sommigen hebben werk als
zelfvoorzienend landarbeider en verdienen
zo een schamel inkomen. Deze gemeenschap heeft behoefte aan scholen, getrainde leerkrachten, centra voor vakonderwijs,
betere landbouwmethodes en recreatieve
faciliteiten.

dingsprogramma’s over hiv/aids, sport
en spel en trainingen in levensvaardigheden. Het project organiseert ook
voorlichtingsprogrtamma’s over
hiv/aids, bijbelstudies en trainingen in
positief opvoeden voor de ouders en/of
voogden van de kinderen.
Chekwir zelf ligt 21 kilometer ren oosten van Kapchorwa in Uganda. Het is
het oranje vlekje in de kaart hieronder.

Uw ondersteuning voorziet Uw sponsorkind
van bijbelonderwijs, voorlichting over hygiëne, gezondheidscontroles, bewustwor-

Afname toetsen.
Eind januari nemen we in school weer de jaarlijkse
citotoetsen af bij alle leerlingen. We hopen dat de leerlingen gegroeid zijn in hun vaardigheden en dat we als
school resultaat mogen zien over de achterliggende
periode. Het is altijd fijn als de leerlingen in deze periode tijdig naar bed gaan en niet al te veel prikkels meemaken. Wilt u daar in deze periode op toe zien zodat
de kinderen uitgerust aan hun toets kunnen beginnen.

Verder hebben we alle groep 8 leerlingen aangemeld voor de IEP eindtoets. Deze is nog wat verder weg in het jaar, maar de data geven we alvast
wel aan u door. Dit jaar nemen we de toets af op
18, 19 en 20 april. Handig om alvast rekening
mee te houden met het plannen van andere zaken
zoals bijvoorbeeld tandartsbezoek.

Het hele team van de Frits Bodeschool wenst u
Gezegende Feestdagen en een Voorspoedig 2017!

