DE HEKSENKETEL

Leo Huijsman: Locatieleider Kroeten.
Ook Leo is hier de hele week aanwezig.
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Marijke van Eil: Intern begeleider
Zij heeft haar werkruimte op de Groene Hil maar
is ook geregeld op Kroeten aanwezig.

4 sept. 2009
Locatie

Telefoon

Fax

Groene Hil 20
543 90 08
543 90 10
Donkslagen 34
543 90 07
543 91 64
Moeraszegge 73
549 60 65
site: www.nbsburgst.nl of: www.nutsscholenbreda.nl

WELKOM ALLEMAAL!!
Nog maar enkele dagen en het is alweer maandag 7 september! Als laatste groep in Nederland
starten dan ook in Zeeland, Brabant en Limburg
de basisscholen met het nieuwe schooljaar.
We hopen dat iedereen een leuke zomervakantie
heeft gehad en we heten alle kinderen en ouders
van harte welkom en kijken met spanning uit
naar de eerste schooldag!

WELKOM DONKSLAGEN
Op de eerste schooldag is er een extra welkom
voor de kinderen en ouders van de locatie Donkslagen die vanaf aanstaande maandag op de
Groene Hil of Kroeten zullen starten! Om dat
vooral voor de kleinere kinderen niet ál te massaal te maken doen we dit niet op het plein maar
in de betreffende
klas. We hopen
natuurlijk dat
iedereen weer
snel een eigen
plekje heeft op
het nieuwe gebouw!

NIEUWE SITUATIE
Met de definitieve sluiting van de locatie Donkslagen verandert er ook iets in het managementteam van Burgst. Vanaf nu heeft onze school
zoals u weet twee locaties aan de Groene Hil en
aan de Moeraszegge (Kroeten).
De nieuwe situatie is als volgt:
Joost Matthee: directeur Burgst.
In het komend jaar zal Joost zijn kantoor hebben
in het gebouw van de locatie Kroeten aan de
Moeraszegge.
Paul Duijvelaar (foto): Locatieleider Groene Hil.
Vanaf 7 september is Paul de hele week op de
Groene Hil aanwezig.

SCHOOLGIDS
Het tekstgedeelte van de schoolgids zal niet
meer als boekje maar geheel op onze nieuwe
website verschijnen. U kunt daar straks specifiek
op één onderdeel de door u gewenste informatie
openen. Het downloaden van een geheel PDF
bestand om vervolgens daarin te moeten zoeken
naar bepaalde informatie, is dus verleden tijd.
De Jaarkalender zullen we nog wel in een gedrukte vorm verspreiden zodat u die thuis op
kunt hangen en deze informatie steeds beschikbaar is.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
de nieuwe site. De Jaarkalender zal zo snel mogelijk na de start van het nieuwe jaar aan de kinderen worden meegegeven.

BELANGRIJKE DATA
Omdat de nieuwe Jaarkalender nog niet klaar is
geven we u alvast enkele data die in de eerste
weken van belang zijn. U kunt daar dan indien
nodig vast rekening mee houden.
Informatieavond
Op verzoek van ouders en leerkrachten is deze
avond naar voren gehaald en al gepland in de
tweede schoolweek op maandag 14 september.
Ook op verzoek van velen is er een centraal
moment waarop de leerkracht u zal informeren
over het nieuwe schooljaar naast een wat informeler inloopmoment. Per bouw zijn deze centrale momenten verschillend gepland om ouders
met meer kinderen op school de gelegenheid te
geven om bij meerdere momenten aanwezig te
zijn. Verdere details ontvangt u nog.
FotoFons
Maandag 21 september op de Groene Hil
Dinsdag 22 september op Kroeten.
Inloop voor ouders
Ook in het komende jaar willen we u in de gelegenheid stellen om op enkele momenten van
8.30 – 8.45 mee te lopen naar de klas van uw
kind. U kunt dan in de klas kijken, een werkje
bekijken en de sfeer proeven. Om iedereen in de
gelegenheid te stellen dat een keer te doen zijn
deze inloopmomenten steeds op een andere
(werk)dag. De eerste is op maandag 28 september.

HET DAK ER OP..
In de zomervakantie is het dak van het hoofdgebouw aan de Groene Hil vervangen. Dat moest
zorgvuldig gebeuren omdat er nog asbest in het
oude dak zat verwerkt. Dat is door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd en afgevoerd en op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan het
nieuwe dak. Het ziet er fraai uit en we zijn blij
met het resultaat.

ZIEKENBOEG…
In de laatste Heksenketel vóór de zomervakantie
plaatsten we onderstaand stukje in de Heksenketel. Ter herinnering hieronder nog een keer de
belangrijkste punten over de Mexicaanse griep
en een andere op school opgedoken infectie:
Mexicaanse griep en school(vakantie)
• Als uw kind in de loop of het eind van de vakantie griepverschijnselen heeft, neem dan
telefonisch contact op met de huisarts;
• Als uw kind op 7 september (eerste schooldag) griepverschijnselen heeft en u bent met
hem / haar nog niet naar de huisarts geweest, meld uw kind dan telefonisch ziek
op school en neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met uw huisarts;
• Heeft uw kind daadwerkelijk Mexicaanse
griep meldt dit dan via
j.matthee@nbsburgst.nl
• Laat uw kind ook niet naar school gaan als
iemand binnen uw gezin griepverschijnselen
of Mexicaanse griep heeft. Ook dit even
melden via bovenstaand e-mailadres.
• Kijk op zaterdag 5 of zondag 6 september
even op www.nbsburgst.nl Daarop komt, indien van toepassing, informatie over afwezigheid van leerkrachten, sluiting van gebouwen of de school.
Inzake het laatstgenoemde punt heeft u wellicht
al via de media vernomen dat er op dit moment
geen aanleiding is om scholen te sluiten.
Bacterie-infectie
Net vóór de vakantie zijn enkele kinderen op
Kroeten ziek geworden en is de diagnose krentenbaard door de huisarts gesteld en ook als
zodanig behandeld. Dat leek aanvankelijk wel
succes te hebben maar in de vakantie hebben in
elk geval twee gezinnen van Kroeten deze krentenbaard teruggekregen.
We vragen u daarom om hierop alert te zijn en
uw kind(eren) te controleren op de aanwezigheid
van natte, pussende plekjes. Deze plekjes kunnen op het hele lichaam voorkomen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar bijgaande informatiebrief van de GGD West-

Brabant. Raadpleeg bij klachten van uw kind de
huisarts, zodat tijdig behandeling wordt ingesteld.
Uw kind kan bij klachten de school bezoeken. In
overleg kan echter gevraagd worden om uw kind
even thuis te houden tot de plekjes ingedroogd
zijn. Wij zullen aanstaande maandag bij de luizencontrole eveneens hierop letten.
Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met de GGD West-Brabant, afdeling Infectieziektebestrijding, via telefoonnummer 0765282 894

VAKANTIES 2009-2010
We hebben het al enkele keren
gepubliceerd maar voor alle
duidelijkheid en voldoende verspreiding hierbij nog een keer
het Vakantierooster voor het
nieuwe schooljaar.
Herfstvakantie 2009
Kerstvakantie 09-10
Voorjaarsvak. 2010
2e Paasdag 2010
Mei-Hemelvaartvak.‘10
2e Pinksterdag 2010
Zomervakantie 2010

ma 26-10 t/m vr 30-10
ma 21-12 t/m vr 01-01
ma 15-02 t/m vr 19-02
ma 05-04-2009
vrijd 30-04 t/m vr 14-05
ma 24-05-2010
ma 26-07 t/m vr 03-09

Vrijdagmiddag Kerst
Vrijdagmiddag Carnaval
Vrijdagmiddag G.Vrijdag
Vrijdagmiddag Zomervak

vrijdag 18-12-2009
vrijdag 12-02-2010
vrijdag 02-04-2010
vrijdag 23-07-2010

Studiedagen:
Woensdag 11 november 2009
Woensdag 31 maart 2010
Woensdag 14 juli 2010 (overdracht kinderen)

Wij wensen alle kindekinderen en ouders een fijn
fijn
een succesvol schooljaar
20092009-2010
2010 toe!
Team Nutsbasisschool Burgst.

MEER VRAGEN?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
GGD West Brabant via telefoonnummer 076 –
5282352 en vragen naar een medewerker infectieziektebestrijding.

Bijlage:

KRENTENBAARD (IMPETIGO)

WAT IS KRENTENBAARD?
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de
huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de
infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit
meestal in het gezicht rond neus of mond, maar kan
zich ook op andere plaatsen voordoen.

DE VERSCHIJNSELEN
In het begin ziet u een blaasje, dat openbarst en
waarop een gele korst ontstaat (honingkleur). Vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof
uw kind een “baard” van krenten heeft.

HOE KRIJG JE HET?
Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Een kind
kan zichzelf opnieuw infecteren door te krabben. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie dan volwassenen, omdat hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd.

WAT KUNNEN OUDERS EN LEIDSTERS DOEN?
• Extra letten op handhygiëne
• Uw kind niet laten krabben
• Na huidcontact de handen goed wassen
• Voor een kind met krentenbaard een eigen handdoek gebruiken
• Speelgoed wat van hand tot hand gaat, minimaal
dagelijks grondig reinigen

IS BEHANDELING NODIG?
Ja, de GGD adviseert ouders om bij genoemde klachten contact op te nemen met uw huisarts voor behandeling. Afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van
de aandoening kan de huisarts behandelen met zalf
of antibiotica.

KAN EEN KIND MET KRENTENBAARD NAAR HET
KINDERDAGVERBLIJF / SCHOOL?
Wanneer de korstjes goed zijn ingedroogd óf afgedekt
kunnen worden met pleisters of gaasjes kan een kind
met krentenbaard naar het kinderdagverblijf of naar
school.

