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Belangri jk:   Aangepast  hitteprogramma  
Beste	  ouders/verzorgers,	  

komende	  week	  lijkt	  het	  heel	  erg	  heet	  te	  worden.	  De	  ervaring	  leert	  inmiddels	  dat	  het	  
dan	  in	  school	  (en	  zeker	  op	  de	  bovenverdieping)	  snoeiheet	  wordt.	  Daar	  helpt	  ons	  
sedum	  dak	  ook	  niet	  tegen.	  

We	  hanteren	  voor	  de	  komende	  week	  de	  volgende	  afspraak:	  

De	  school	  is	  op	  normale	  tijden	  open,	  maar	  we	  werken	  het	  reguliere	  programma	  alleen	  van	  08.30	  /	  12.00	  uur.	  
Daarna	  zijn	  er	  de	  pauzes	  en	  tot	  14.15	  uur	  is	  er	  een	  aangepast	  programma,	  want	  leren	  in	  de	  hitte,	  leert	  de	  
ervaring,	  	  blijkt	  niet	  te	  werken.	  

Wij	  vinden	  dat	  met	  deze	  hitte	  het	  welzijn	  van	  de	  kinderen	  in	  het	  geding	  is.	  De	  zorgplicht	  vraagt	  in	  dit	  geval	  
om	  maatwerk.	  U	  bepaalt	  dat	  zelf.	  Vanaf	  12.00	  uur	  kunt	  u,	  indien	  mogelijk,	  	  uw	  kind	  op	  komen	  halen.	  In	  het	  
geval	  dat	  uw	  kind	  zelfstandig	  naar	  huis	  gaat	  vragen	  wij	  dit	  door	  te	  geven	  aan	  de	  leerkracht	  via	  Parro.	  Zo	  
houden	  wij	  het	  overzicht.	  De	  kinderen	  die	  wel	  op	  school	  blijven,	  wat	  natuurlijk	  in	  orde	  is,	  zullen	  dan	  verder	  
op	  de	  benedenverdieping	  verder	  ‘werken’.	  Er	  volgt	  voor	  hen	  een	  aangepast	  programma.	  Dit	  zal	  enige	  
organisatie	  vragen,	  daar	  leren	  we	  dan	  van.	  

In	  principe	  geldt	  deze	  afspraak	  van	  maandag	  tot	  donderdag.	  Vrijdag	  hebben	  wij	  studiedag	  en	  zijn	  de	  
kinderen	  vrij.	  Omdat	  weervoorspellingen	  nog	  wel	  eens	  afwijken	  van	  de	  werkelijkheid,	  zullen	  wij	  u,	  indien	  
nodig,	  van	  dag	  	  tot	  dag	  op	  de	  hoogte	  houden	  en	  aanpassingen	  doen	  waar	  wenselijk.	  Deze	  maatregel	  
betekent	  in	  ieder	  geval	  dat	  u	  uw	  dagelijks	  ritme	  niet	  hoeft	  aan	  te	  passen.	  

Mocht	  u	  thuis	  nog	  een	  ventilator	  hebben	  staan	  of	  een	  portable	  airco,	  dan	  houden	  wij	  ons	  aanbevolen.	  Graag	  
voorzien	  van	  naam;	  dank!	  

Geef	  uw	  kind	  a.u.b.	  een	  drinkflesje	  mee,	  zodat	  er	  op	  de	  dag	  voldoende	  gedronken	  kan	  worden.	  	  

Wij	  hopen	  hiermee	  recht	  te	  doen	  aan	  het	  welzijn	  van	  uw	  kind(eren),	  de	  wettelijke	  taak	  open	  te	  zijn	  op	  de	  
reguliere	  uren,	  toch	  nog	  zoveel	  mogelijk	  effectief	  les	  te	  geven	  en	  ook	  het	  welzijn	  van	  de	  leerkrachten	  te	  
respecteren.	  

Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  ondergetekende.	  

Gert	  de	  Wit	  

Kamp  groep  8  –  parkeerterrein  afgezet  
Maandag	  24	  juni	  gaat	  groep	  8	  op	  schoolkamp.	  Zij	  vertrekken	  om	  9.15	  vanaf	  het	  schoolplein.	  In	  verband	  
hiermee	  is	  op	  maandagmorgen	  tussen	  8.15	  en	  9.15	  een	  stukje	  van	  het	  Disselplein	  afgesloten,	  om	  de	  bus	  en	  
vrachtwagen	  ruimte	  te	  geven	  te	  parkeren.	  Houdt	  u	  hiermee	  rekening	  ,	  wanneer	  u	  uw	  kind	  naar	  school	  
brengt?	  
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Eikenprocessierups  rondom  school  
Afgelopen	  week	  is	  groep	  4	  in	  het	  park	  geweest	  naast	  de	  
school.	  Helaas	  zijn	  er	  meerdere	  kinderen	  met	  klachten	  
door	  de	  Eikenprocessierups.	  De	  bomen	  in	  het	  park	  zijn	  
(nog)	  niet	  afgezet	  met	  lint.	  Wij	  hebben	  hier	  wel	  een	  
melding	  van	  gemaakt	  bij	  de	  gemeente.	  Als	  school	  gaan	  
wij	  voorlopig	  even	  niet	  naar	  het	  park.	  Het	  is	  raadzaam	  
om	  zelf	  ook	  op	  te	  passen	  met	  een	  bezoek	  aan	  het	  park.	  	  
Ook	  bij	  de	  bomen	  in	  de	  buurt	  van	  de	  tennisbaan	  is	  de	  
rups	  gesignaleerd.	  Ook	  daar	  is	  melding	  van	  gemaakt.	  	  
	  
Welke	  klachten	  kan	  de	  Eikenprocessierups	  
veroorzaken?	  
Wanneer	  brandharen	  van	  de	  rups	  met	  uw	  huid,	  ogen	  of	  longen	  in	  aanraking	  komen,	  kunnen	  zij	  
binnendringen.	  Daardoor	  kunt	  u	  klachten	  krijgen	  zoals:	  

• (heftige)	  jeuk,	  bultjes,	  blaasjes,	  roodheid	  van	  de	  huid,	  
• rode	  en	  gezwollen	  ogen.	  

Soms	  lijken	  de	  klachten	  op	  een	  verkoudheid:	  
• een	  loopneus,	  
• kriebel	  in	  de	  keel,	  
• hoesten,	  
• moeilijk	  slikken,	  
• kortademigheid.	  

	  Andere	  klachten	  kunnen	  zijn:	  
• overgeven,	  
• duizeligheid,	  
• koorts,	  
• u	  niet	  lekker	  voelen.	  

Voor	  meer	  informatie,	  zie:	  https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/ik-‐heb-‐klachten-‐door-‐
eikenprocessierups	  	  
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Nieuwe  schoolshirts   
Beste	  ouders	  en	  kinderen	  van	  de	  St	  Josephschool,	  	  

Graag	  zouden	  we	  voor	  volgend	  jaar	  nieuwe	  schoolshirts	  willen	  aanschaffen	  maar	  dit	  brengt	  uiteraard	  kosten	  
met	  zich	  mee.	  Nu	  hebben	  wij	  iets	  bedacht	  om	  dit	  om	  een	  leuke	  wijze	  bijeen	  te	  sparen.	  	  

1.	  Vanaf	  aanstaande	  maandag	  hangen	  er	  op	  school	  een	  aantal	  zakken	  waarbij	  jullie	  statiegeld	  flessen	  in	  
kunnen	  deponeren.	  	  

2.	  De	  munten	  bij	  het	  eindfeest.	  Deze	  munten	  zijn	  normaal	  €0,50	  maar	  voor	  deze	  gelegenheid	  zijn	  ze	  €0,75.	  	  

3.	  Je	  kan	  tijdens	  het	  zomerfeest	  een	  oud	  schoolshirt	  kopen	  voor	  €2,50	  als	  een	  leuke	  herinnering,	  
handtekeningen	  scoren	  van	  de	  leraren	  of	  leerlingen	  enz....	  Mede	  hierdoor	  hopen	  wij	  genoeg	  geld	  in	  te	  
zamelen,	  zodat	  wij	  het	  volgend	  schooljaar	  met	  mooie	  nieuwe	  schoolshirt	  kunnen	  deelnemen	  aan	  de	  
schoolreisjes,	  Koningsspelen	  ,	  avondvierdaagse	  enz....	  (	  tipje	  van	  de	  sluier,	  ze	  zijn	  heel	  goed	  te	  wassen	  en	  
Hooglanderveen	  komt	  erin	  terug)	  	  

Met	  vriendelijke	  groet	  de	  OAC 

Teamuitje  
Gisteren	  hebben	  wij	  ons	  jaarlijkse	  teamuitje	  gehad.	  Een	  prachtige	  middag	  en	  avond	  waarin	  wij	  fanatiek	  ‘Wie	  
is	  de	  mol?’	  hebben	  gespeeld,	  veel	  hebben	  gelachen	  en	  lekker	  hebben	  gegeten.	  Het	  is	  altijd	  fijn	  om	  elkaar	  
buiten	  werktijd	  op	  een	  andere	  manier	  te	  ontmoeten.	  	  
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Vanuit   de  wijk  
Hallo	  allemaal,	  	  	  

Ik	  ben	  Tessa	  uit	  groep	  7a.	  

Zoals	  jullie	  misschien	  wel	  weten	  stond	  ik	  vorig	  jaar	  op	  het	  schoolplein	  op	  Dorpsdag	  Hooglanderveen.	  De	  
kinderen	  konden	  bij	  mij	  hun	  eigen	  slijm	  maken.	  Daar	  waren	  zij	  allemaal	  heel	  enthousiast	  over	  en	  ik	  zelf	  ook,	  
maar	  sommige	  ouders	  wat	  minder	  [haha].	  Ik	  was	  enorm	  trots	  dat	  ik	  toen	  mee	  mocht	  doen	  aan	  de	  
kinderactiviteiten	  van	  ons	  dorpsfeest.	  En	  mijn	  vader	  en	  moeder	  moesten	  zelfs	  helpen	  omdat	  het	  zo	  enorm	  
druk	  was.	  Maar	  het	  was	  ook	  hard	  werken!	  	  
Dit	  jaar	  ga	  ik	  weer	  op	  Dorpsdag	  Hooglanderveen	  staan	  op	  29	  juni,	  maar	  nu	  kan	  je	  niet	  alleen	  slijm	  in	  alle	  
kleuren	  maken	  maar	  ook	  je	  eigen	  Orbee	  bal	  maken.	  Hoe	  leuk	  is	  dat!?	  Als	  je	  geen	  zin	  hebt	  om	  een	  Orbee	  bal	  
te	  maken	  maar	  de	  orbeez	  wel	  heel	  lekker	  vind	  voelen	  (dat	  doen	  ze!!)	  kun	  je	  ook	  een	  goed	  afsluitbaar	  bakje	  
met	  orbeez	  halen.	  En	  natuurlijk	  mag	  je	  dan	  ook	  zelf	  de	  kleuren	  scheppen	  die	  je	  graag	  in	  je	  bakje	  wilt	  hebben.	  
En	  dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  Orbee	  bal.	  	  
Om	  uit	  te	  testen	  of	  de	  orbee	  bal	  in	  de	  smaak	  van	  de	  kinderen	  zou	  vallen	  ging	  ik	  de	  afgelopen	  Koningsdag	  in	  
ons	  winkelcentrum	  staan	  met	  mijn	  Orbee	  bal	  kraampje.	  Nou,	  zelfs	  de	  regen	  kon	  de	  pret	  niet	  bederven.	  Het	  
was	  echt	  een	  enorm	  succes!	  	  

Ik	  vind	  het	  super	  leuk	  om	  bezig	  te	  zijn	  met	  mijn	  mini	  onderneming.	  Wat	  het	  er	  ook	  leuk	  aan	  maakt	  is	  dat	  ik	  
veel	  voorbereidingen	  moet	  treffen,	  zoals	  zelf	  met	  mijn	  eigen	  spaargeld	  inkopen	  doen,	  promotie	  filmpjes	  
maken,	  over	  dingen	  nadenken,	  posters	  en	  prijzen	  maken.	  Maar	  het	  leukste	  is	  om	  	  tijdens	  de	  activiteiten	  
dingen	  uit	  te	  leggen	  aan	  de	  kinderen	  en	  om	  te	  zien	  hoe	  ze	  bezig	  zijn.	  En	  aan	  dat	  alles	  verdien	  ik	  ook	  een	  
beetje	  en	  daarvan	  kan	  ik	  weer	  wat	  leuks	  doen.	  

Doei	  doei	  en	  tot	  29	  juni	  hè.	  	  	  
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