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De 9-jaarsprikken

Agenda
30 sept.
7 okt.
8 okt.
12 okt.
19 okt.

MR vergadering
Bag2School
Startgesprekken
Startgesprekken
Start herfstvakantie

Nieuwe beslisboom – wel/niet naar school
Begin deze week heeft u via SchouderCom een
bericht ontvangen over de aangepaste richtlijnen
betreffende het toelaten van verkouden kinderen
tot de basisschool. Omdat de richtlijnen begin deze
week zijn aangepast, is er ook een nieuwe
beslisboom gemaakt. Op de 2de pagina van dit
Schakeltje kunt u deze vinden.

Kinderboekenweek 2020
Volgende week woensdag 30 september start de
Kinderboekenweek. Het thema is ‘En toen’?
Natuurlijk besteden we hier op school uitgebreid
aandacht aan. Bent u van plan uw kind tijdens de
KBW een leuk kinderboek te geven wilt u die dan
kopen bij de Read shop in Hedel. Als u het bonnetje
inlevert op school dan krijgen wij 10% van het totale
bedrag om nieuwe boeken voor de school te kopen.
Alvast bedankt.

Bijdrage van Ilse van Wijk GGD Gelderland-Zuid
Alle kinderen
krijgen rond hun
negende jaar een
prik tegen de bof,
mazelen en
rodehond (BMR) én een prik tegen difterie, tetanus
en polio (DTP). Je kind krijgt deze twee prikken
tegelijk. Dit noemen we de 9-jaarsprikken.
Je kind ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij de
uitnodiging krijg je de oproepkaarten voor de
inentingen. Neem de oproepkaarten en het
vaccinatiebewijs van je kind mee naar de
priklocatie. De inenting kan dan geregistreerd
worden.
Twijfel je aan de gezondheid van je kind? Meld dit
dan vóór de prik wordt gegeven aan de arts of
verpleegkundige op de priklocatie. Meld het ook als
je kind de afgelopen 3 maanden een medische
behandeling heeft gehad.
In dit filmpje van GroterWorden.nl zie je wat je kunt
verwachten:

Startgesprekken
De startgesprekken (donderdag 8 en maandag 12
oktober) komen er weer aan. Komende week krijgt
u via SchouderCom de mogelijkheid om uw
voorkeur voor dag en tijd door te geven.

Bag2School
De dagen worden korter
en het wordt weer kouder
buiten, dus tijd om de
kasten weer eens op te
ruimen! Woensdag 7
oktober komt Bag2School weer naar onze school.
Tussen 8:00 en 8:30 uur kunt u 2de hands kleding,
beddengoed, gordijnen, tassen, riemen, schoenen
en pluche beesten achterlaten bij de Bag2Schoolauto. Met de opbrengst van deze actie kan onze
oudervereniging weer leuke activiteiten voor onze
kinderen organiseren.

Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeienen-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp?
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en
gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen,
gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Bellen of mailen voor advies of een
afspraak kan via;
Telefoon: 06-21237731
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
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