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Koningsspelen
Aankomende vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen! De kinderen mogen met oranje kleding
en/of accessoires naar school komen. Ze hoeven voor deze dag geen eten en drinken mee te
nemen, daarvoor zorgen de school en de ouderraad.

Berichtgeving vanuit de kerk
Beste ouders, hallo jongens en meisjes,
Via de basisschool hebben we jullie een tijdje geleden uitgenodigd om mee te helpen voor de
zieken en ouderen in St. Isidorushoeve. Er is ontzettend goed geholpen door heel veel
kinderen in St. Isidorushoeve. Het is geweldig, dat er 70 vrolijke kleurplaten en tekeningen in
een paar dagen tijd zijn ingeleverd in de kerk. Op een donderdag hebben we al deze
kleurplaten en tekeningen samen met een kleine attentie en paaswens bij de zieken en
ouderen bezorgd. De zieken en ouderen vonden het mooi dat dit voor hen wordt gedaan en
dat er door de kinderen aan hen wordt gedacht!
DANK JULLIE WEL VOOR JULLIE GEWELDIGE HULP!!

Ook een speciaal dankjewel voor de basisschool, die heeft meegeholpen om deze actie bij
jullie bekend te maken!
Groeten,
H. Isidoruskerk
Berichtgeving vanuit de GGD
Van 19 t/m 23 april is het de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over de
risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
voor informatie en voorlichtingsmateriaal.
Bescherm je tegen teken!
Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de
bebouwde kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt zijn de teken actiever.
Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras.
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Van een tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen! Kijk op
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie.
Hoe voorkom je een tekenbeet?
Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de bosjes of
hoog gras. Je kunt je beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen.
Controleer het lichaam en de kleren van je kinderen en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine
kinderen zitten teken vaak achter de oren of in de nek.
Download de app
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans wordt dat hij je ziek maakt. Download
de ‘Tekenbeet’ app van het RIVM voor informatie over bijvoorbeeld hoe je een teek
succesvol verwijderd. Ook vind je in de app de Tekenradar die laat zien waar en wanneer de
teken in Nederland actief zijn en vind je er informatie over de ziekte van Lyme. Download de
gratis app via de AppStore of via GooglePlay.
Doekoe scholenactie
Iedereen die bij Coop zijn/haar boodschappen doet, ontvangt t/m zondag 23 mei bij
verschillende actieproducten gratis Doekoe-munten. Deze kun je in de winkel doneren aan
onze school. Hiermee spaar je met ons mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het
schoolplein, de gymles of een sportdag. Mocht er in de Coop winkel waar je boodschappen
doet geen display staan voor de Bonifaciusschool, dan kunnen de munten ook op school
ingeleverd worden. Wij zorgen dan dat ze op de juiste plek komen.
Herinnering: groepen 1 en 2 vrij als groep 8 op kamp gaat
Net als voorgaande jaren zijn de groepen 1 en 2 vrij op het moment dat groep 8 op kamp
gaat. Via deze nieuwsbrief willen we de ouders van de groepen 1 en 2 daaraan herinneren
(zie ook de jaarplanning op de website van de school). Het gaat om woensdag 9 juni t/m
vrijdag 11 juni. De leerkracht van groep 1/2 vangt op die dagen groep 7 op.
Vakantierooster 2020 – 2021
Meivakantie
26 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei en 14 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
9 juli t/m 22 augustus 2021
Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni.

