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Agenda
14 feb
28 feb
14 mrt
22 mrt
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Rapportgesprekken
Start voorjaarsvakantie
Spreekuur GGD (verpleegkundige)
MR vergadering
Maandsluiting groep 8

Corona op De Schakel
We hebben weer een roerige week achter de rug,
waarbij we met veel interne oplossingen, extra inzet
en brede flexibiliteit het onderwijs zo veel mogelijk
draaiende hebben weten te houden. Bij de start van
de schoolweek was ruim 25% van het personeel van
De Schakel vanwege een positieve corona-uitslag
afwezig. Op dit moment mogen steeds meer van
onze collega’s uit isolatie, waardoor de vaste
structuur weer opgepakt kan worden. Hopelijk
zullen komende week de besmettingen meevallen
en geeft de persconferentie van komende dinsdag
wellicht ook weer meer ruimte.
Vooralsnog blijven dezelfde richtlijnen voor het
basisonderwijs gelden:

Afgelopen woensdag 9 februari hebben de kinderen
van De Schakel hun 1ste rapport van dit schooljaar
mee naar huis gekregen.
Binnen SchouderCom is vanaf die dag in het profiel
van de betreffende leerlingen het rapport ook
digitaal te vinden zijn. Naast het digitale rapport
staan daar ook de toetsresultaten zichtbaar worden
van de laatste Cito toetsperiode. Klik hiervoor op
de knop ‘toetsoverzicht bekijken’. Dit is te vinden
onderaan de pagina waar de gegevens van de
leerling staan.

HPV vaccinatie
Op de tweede
pagina van dit
Schakeltje is
namens de GGD Gelderland-Zuid informatie te
vinden over het aangepaste vaccinatieprogramma.
Vanaf januari worden 10-jarigen ook uitgenodigd
voor een HPV-vaccinatie

• Test bij klachten
Bij een negatieve zelftest mag het kind naar
school. Ook als het kind contact heeft gehad
met iemand met corona. Het dringende advies is
om bij aanhoudende klachten de volgende
ochtend nog eenmaal opnieuw te testen; indien
deze tweede test opnieuw negatief is mag het
kind met deze klachten naar school blijven gaan.
Het kind hoeft daarna alleen nog opnieuw te
testen als er nieuwe klachten ontstaan of als de
bestaande klachten verergeren. Bij een positieve
uitslag van de (zelf)test gaat het kind in isolatie
voor minimaal 7 dagen.

Uitnodigingen rapportgesprekken
Tijdens het versturen van de uitnodigingen voor de
rapportgesprekken is er een technische fout
opgetreden, waardoor sommige ouders 6 tot 8
uitnodigingen voor hetzelfde rapportgesprek
hebben ontvangen.
SchouderCom schrijft dat “het erop lijkt dat er op
dat moment een piek was in het versturen van
berichten, waardoor er zogenaamde 'tabel-locks'
optraden”. Excuses vanuit hen en ons voor dit
ongemak.
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HPV vaccinatie
Een bijdrage van Ilse van Wijk, Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid.
HPV is de afkorting voor het 'humaan papillomavirus'. Ieder jaar krijgen bijna 1000 vrouwen
en 500 mannen kanker door HPV. De HPV-vaccinatie beschermt tegen bepaalde vormen van
kanker, zoals baarmoederhalskanker, penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Tot 2022 kregen
meisjes een uitnodiging voor de vaccinatie in het jaar dat ze 13 werden. Per 1 januari 2022 is
dit vervroegd. In het jaar dat ze 10 worden krijgen kinderen - ook jongens dus - een
uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie zit in het Rijksvaccinatieprogramma en
is gratis.
HPV komt veel voor
Zeker 80 procent van de mensen (met seksuele contacten) heeft wel eens een HPV-infectie gehad.
Meestal verdwijnt het virus vanzelf weer uit het lichaam, maar soms niet. Er zijn geen medicijnen
tegen. Het virus kan cellen aantasten, bijvoorbeeld in de baarmoederhals en zo kan kanker ontstaan.
Vanaf de besmetting duurt het meestal 15 jaar of langer voordat iemand de ziekte krijgt.
Wanneer krijgt mijn kind de HPV-vaccinatie?
De vaccinatie is het meest effectief bij mensen die nog geen seks hebben gehad. Je kind krijgt daarom
een uitnodiging in het jaar dat het 10 jaar wordt. Kinderen die de prik gemist hebben, krijgen de kans
de prik in te halen als ze 14 of tussen 16 en 17 jaar zijn.
Hoeveel prikken?
De HPV-vaccinatie bestaat uit twee of drie prikken. Het hangt af van de leeftijd waarop de eerste prik
gehaald wordt of de prik genoeg bescherming biedt. Haalt je kind voor de 15e verjaardag de eerste
prik, dan is hierna nog maar één prik nodig. Tussen de twee prikken zit een half jaar. Als je kind beide
prikken haalt, is het genoeg beschermd. Haalt je kind de eerste prik na de 15e verjaardag, dan volgen
er nog twee prikken.
Bijwerkingen
De bijwerkingen van de HPV-vaccinatie zijn te vergelijken met die van andere vaccinaties: pijn op de
prikplek en pijn in de bovenarm. Soms hebben kinderen last van hoofdpijn of misselijkheid.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.ggdgz.nl/hpv en speciaal voor de jongeren
zelf is er deze pagina: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/jongeren/hpv.
In dit filmpje krijg je uitleg over wat HPV precies is;

Misschien heeft u meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op.
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw kind.
Bijvoorbeeld over sociale media, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind. Bellen of mailen voor een afspraak kan ook.
Telefoon: 06-21237731
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid
https://www.facebook.com/ilsevanwijkjeugdverpleegkundige
https://www.instagram.com/ilse_jeugdverpleegkundige/

