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                                 www.dehuve.nl  

 
PCB De Huve, de Kolibrie 22, 7609 GP Almelo, tel. 0546-539089, email info@dehuve.nl, donderdag 25 september 2014 

 

Opening van de Bibliotheek op School 
Volgende week woensdag is het eindelijk zover! Onze eigen schoolbibliotheek wordt officieel geopend. Dit bijzondere moment 

laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.  

 

Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd om samen met ons de 

ceremoniële opening mee te maken.  

Mocht u nog twijfelen om te komen, dan volgt hier het programma in een 

notendop: 

 

- opening door de wethouder 

- komst van een bekende kinderboekenschrijfster. 

- presentatie van onze eigen jeugdbibliothecarissen  

- wat lekkers te eten en te drinken  

- spectaculaire onthulling van de bibliotheek 

- ………grote verrassing!!! 

 

Dit alles is live te volgen via een groot scherm op het plein, u hoeft dus niets 

te missen! Hopelijk zien wij u allen op woensdag 1 oktober om 10.00 uur bij 

ons op school. 

 

Kinderboekenweek 
Donderdag 9 oktober komt Annet Jacobs bij ons op school. Annet is een bekende kinderboekenschrijfster die onder andere 

bekend is van haar boek: ‘Het geheim van de dansende beer’. 

Annet komt in groep 3 t/m 8 vertellen over haar boeken en over het leven als schrijver.  

Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan Annet.  Dus wat heb je altijd al willen weten over het schrijven een 

boek? Schrijf de vragen op en stel ze  9 oktober zelf aan Annet Jacobs! 

http://www.dehuve.nl/
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Even voorstellen! 
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Schoolkorfbaltoernooi 
Groep 5/6 is kampioen geworden met het schoolkorfbal toernooi, door Sam, Noa, Xavier,Tamara en Stella! De eerste wedstrijd 

hebben we met 2-1 gewonnen, daarna met 2-0 en daarna met 3-0. Allemaal gewonnen, zo goed waren wij!  

We mogen mee doen aan het Overijssels kampioenschap, dat in mei 2015 wordt gehouden! 

Vanuit de OV 
De Oudervereniging vergadert a.s. maandag 29 september om 19.30 uur. Mocht je je afgelopen maandag hebben aangemeld als 

lid van het bestuur en nog steeds belangstelling hebben dan word je van harte uitgenodigd. Mocht je verhinderd zijn, wil je dan 

een mail sturen aan ov@dehuve.nl? 

Van de kleuters 
We werken de volgende weken over  de Kinderboekenweek met het thema ‘feest’. We 

leren de letter ‘f’ aan, met het gebaar en een rijmpje.  

In beide kleutergroepen zijn er stagiaires begonnen: juf Kiona in groep 1/2a en juf Alev in 

groep 1/2 b.  Juf Maaike loopt stage in beide groepen. Wij wensen hen veel succes en 

plezier! 

In groep 1b komt Jesse Jansen kijken. Een fijne tijd op De Huve Jesse! 

Wilt u op dinsdag en donderdag uw kind gemakkelijke kleding aan laten doen? Het aan- 

en uitkleden voor en na het gymmen gaat dan wat vlotter 

Met vriendelijke groeten: de leerkrachten van de groepen 1 en 2. 

Hand-, voet- en mondziekte. 
Eén van onze leerlingen in de kleutergroepen heeft de hand-, voet- en mondziekte. 

Daarom hebben wij contact gehad met de GGD om u zo goed mogelijk van informatie te 

voorzien: 

 

Wat is Hand-, voet- en mondziekte?  

Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. Er komen pijnlijke blaasjes in de 

mond, aan de handen en aan de voeten.  Hand-, voet- en mondziekte is niet hetzelfde als mond- en klauwzeer. Dit komt alleen 

voor bij vee en wordt door een ander virus veroorzaakt.  

 

Wat zijn de klachten bij Hand-, voet- en mondziekte?  

De ziekte kan beginnen met koorts, misselijk voelen, buikpijn, braken en keelpijn. Er komen blaasjes in de mond. Deze blaasjes 

zijn vaak pijnlijk en maken eten en drinken lastig. Hierna komen er rode vlekjes op de handen en voeten. De vlekjes veranderen 

in blaasjes. Dit kunnen er een paar zijn maar ook wel 100.  

Het virus kan pasgeboren baby’s erg ziek maken. De baby kan hoge koorts krijgen en soms ook suf worden. Waarschuw dan 

meteen de huisarts. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.  

 

Hoe kunt u Hand-, voet- en mondziekte krijgen?  

Hand-, voet- en mondziekte is erg besmettelijk. Het virus kan via de handen inde mond terecht komen:  

•  Door het vocht uit de blaasjes  

•  Door druppeltjes die door hoesten en niezen in de lucht komen  

•  Via ontlasting, de toiletbril, spoelknop, kraan, deurkruk en lichtknop van het toilet.  

•  Via dingen waar een zieke mee heeft gespeeld of gewerkt.  

Iemand is al besmettelijk voor hij zelf klachten heeft. Als de ziekte over is, blijft iemand nog een tijd besmettelijk. De tijd tussen 

het besmet raken en ziek worden is meestal 3 tot 6 dagen.  
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Wie kan Hand-, voet- en mondziekte krijgen?  

Vooral kinderen krijgen Hand-, voet- en mondziekte. Mensen die deze ziekte nog niet hebben gehad, lopenmeer kans om de 

ziekte te krijgen. Dit is ook zo voor mensen die werken met kinderen.  

Pasgeboren baby’s hebben een grotere kans om erger ziek te worden. Er zijn meer soorten virus waarvan u Hand-voet-

mondziekte kunt krijgen. U kunt de ziekte dus vaker krijgen.  

 

Wat kunt u doen om Hand-, voet- en mondziekte te voorkomen?  

Er zijn geen medicijnen of inentingen die de ziektevoorkomen. Om Hand-, voet- en mondziekte te  

voorkomen is het belangrijk om op het volgende te letten:  

•  Netjes hoesten en niezen: Het is niet nodig om bij iedereen die hoest uit de buurt te blijven. Hoesten kan verschillende 

oorzaken hebben. Houdt pasgeboren baby’s wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen.  

•  Was de handen met water en zeep. Vooral nadat u naar het toilet bent geweest en voor het eten.  

•  Ventileer goed door ramen en deuren op een kier te laten.  

•  Maak zeker 1 keer per dag het toilet schoon. Dit kan met gewone schoonmaakmiddelen. Let op de volgorde van 

schoonmaken: van schoon naar minder schoon.  

•  Verschoon zeker elke dag de handdoek in het toilet. Nog beter is het papieren handdoekjes of keukenrol te gebruiken.  

•  Maak speelgoed dat kinderen in de mond nemen elke dag schoon. Dit kan met een gewoon schoonmaakmiddel.  

•  Laat de zieke zijn washandje, handdoek en tandenborstel alleen voor zichzelf gebruiken. Houd de nagels kort.  

•  Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te raken.  

 

Is Hand-, voet- en mondziekte te behandelen?  

Hand-, voet- en mondziekte geneest zonder medicijnen. Zijn de blaasjes in de mond erg pijnlijk? Overleg dan met uw huisarts. 

De blaasjes verdwijnen meestal na 1 week.  

 

Kan iemand met Hand-, voet- en mondziekte naar een kindercentrum, school of werk?  

Iemand die zich goed voelt, kan gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. Hand-, voet- en mondziekte 

is al besmettelijk voordat iemand zelf klachten heeft. Ook kan iemand besmet zijn zonder klachten te hebben. Thuisblijven helpt 

niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. Heeft uw kind deze ziekte? Vertel het dan aan de leerkracht.  

 

Heeft u nog vragen?  

Bel dan met het Meldpunt infectieziekten GGD Twente. U kunt het Meldpunt bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 

tot 17.00 uur op telefoonnummer 053 487 68 40. U kunt ook mailen naar infectieziekten@ggdtwente.nl 

 

Bijbelverhalen 
Thema: Stop! 

Exodus 5:1-11, 7:26-8:11 en 12 

Mozes en Aäron gaan naar de farao om hem te zeggen dat het zo niet langer kan. De farao wil niet luisteren en er komen plagen 

in het land. Uiteindelijk moet de farao zijn slaven laten gaan. 

 

Verhalen:  

Naar de farao, Exodus 5:1-11 

De plagen, Exodus 7-10 

De uittocht, Exodus 12:29-42 

Van harte gefeliciteerd! 

  

22 september Djordy Evers (9 jaar)  

23 september Mattijn Thijert (9 jaar) 

24 september Lyam Janse (11 jaar) 

26 september Jessie van Driel (8 jaar) 
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