18 mei 2011
DECORHULP GEVRAAGD
Groep 7/8 heeft weer de jaarlijkse musical aan het eind van
het schooljaar.
Daarvoor worden diverse decorstukken / attributen
gemaakt. Hiervoor willen wij graag uw hulp vragen. Welke
ouders vinden het leuk om een bijdrage te leveren? Verdere
inlichtingen bij meester Sjaak.
U kunt ook een mail naar school sturen.

VERKEERSEXAMEN
Dinsdag 10 mei was het jaarlijkse
praktische verkeersexamen voor groep 7.
Alle kinderen zijn hiervoor geslaagd!
Proficiat!

AVOND-4-DAAGSE
Donderdag is de laatste dag van de avond-4-daagse.
Van de Triangel lopen ongeveer 60 kinderen vijf kilometer en
ongeveer 20 kinderen lopen de tien kilometer. We wensen
iedereen veel plezier en droog weer! 1

25 en 26 mei:

TRIANGEL BOEKEN-TWEEDAAGSE
Lezen is leuk! Daarom organiseert de Liefde voor
Lezen Club alweer de derde ‘Triangel
Boekentweedaagse’.
Woensdag 25 mei: Uitslag Triangel Kinderjury en
actie ‘Adopteer een Boek’
Uitslag Triangel Kinderjury
De afgelopen maanden hebben de kinderen uit groep
3 t/m 8 veel gelezen en gestemd op hun favoriete
boeken die zijn verschenen in 2010. Zo bepalen zij
mede de winnende boeken voor de landelijke
Kinderjury.
Omdat er op de Triangel zo enthousiast is
meegelezen, verloten we twee boekenbonnen onder
alle kinderen die hebben meegedaan. De feestelijke
trekking is op woensdag tussen 11.45 uur en 12.00
uur in de aula of bij mooi weer op het buitenpodium.
Uiteraard zijn alle ouders ook welkom! Ook de
kinderen van groep 1 en 2 komen naar de aula of het
buitenpodium en kunnen daar worden opgehaald.
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De bovenbouw gaat na de trekking terug naar de klas
en is gewoon om 12.30 uur vrij.
Actie ‘ Adopteer een Boek’
Wegens het grote succes van vorig jaar, organiseren
we tussen 12.00 en 13.00 uur in de aula of op het
schoolplein weer de actie ‘Adopteer een Boek’.
Hoe werkt het?
Tijdens de actie kunt u een nieuw boek aankopen voor
de schoolbibliotheek. Voorin het boek kunt u een
sticker laten plakken, met de naam van uw kind(eren)
erop. De boeken zullen in de schoolbibliotheek en in
de kleuterklassen worden gezet, zodat alle kinderen er
veel leesplezier van kunnen hebben. Op deze manier
kunt u als ouder schenker worden van een door u zelf
uitgekozen boek in de schoolbibliotheek!
Waarom die actie?
Om de schoolbibliotheek ‘up to date’ te houden, koopt
de Liefde voor Lezen Commissie jaarlijks een aantal
nieuwe boeken aan. Maar ons budget is klein, en de
wensenlijst is groot! Graag willen we in de
schoolbibliotheek zo veel mogelijk variatie aanbieden
voor kinderen uit alle groepen. Zodat alle kinderen van
de Triangel lekker kunnen lezen in leuke, spannende,
mooie, of hele gekke boeken!
Dus alle ouders: kom gezellig naar de aula op
woensdag 25 mei tussen 11.45 uur en 13 uur, en
koop een boek voor school!
Donderdag 26 mei: Leesmarathon
In de middag tussen
13.00 en 15.00 uur,
zullen de kinderen van
groep 3 t/m 8 de
uitdaging aangaan om
twee uur lang te lezen
in hun favoriete boek.
Neem lekker je
slaapzak, een kussen
en een matje mee, en
lees, lees, lees!
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SCHOOLREIS GROEP 3 EN 4
Groep 3 en 4 gaan op 30 juni op schoolreisje.
We gaan met de bus naar Oud Valkeveen in Naarden.
Volgende week ontvangt u de brief.

VERJAARDAGEN
De juffen Helma, Margot, Jildou en Priscilla van groep
3 en 4 vieren op vrijdagochtend
17 juni samen hun verjaardagen in speeltuin Don
Bosco.
Bij slecht weer verplaatsen wij het feestje naar
vrijdagochtend 15 juli.
De kinderen mogen verkleed komen, maar houdt u er
rekening mee, dat ze lekker moeten kunnen spelen.
Een uitnodiging voor het feest volgt.
Helma en Margot

16-5
t/m 19-5

Avond-4-daagse

19 mei

Groep 3 naar bibliotheek

19 + 20 mei

Directie afwezig (studie-2-daagse)

25 mei

11: 45: uitslag kinderjury
12:00 – 1300: boekenmarkt: “adopteer
een boek”

26 mei

Leesmarathon (middag)

27 mei

Groep 6, 7 en 8:
Voorstelling Citybende in Wesopa

28-5
t/m 5-6

Hemelvaartvakantie

10 juni

TRIANGEL Kunstdag

Een teek? Pak ’m beet!
Hoe ziet een teek eruit?
Teken zien eruit als platte spinnetjes van ongeveer drie
millimeter groot. Zij leven voornamelijk in bossen en struiken.
Teken zijn parasieten: ze bijten zich vast in de huid van
dieren en mensen om bloed te zuigen. Een geliefde plaats is
op de haargrens, de liezen, oksels, knieholten en bij
kinderen in de nek en achter de oren.
Eigenlijk zijn dan alleen nog de pootjes te zien en een heel
klein lichaampje. Vanaf dat moment zuigt hij zich vol met
bloed en zwelt zijn lichaam op. Dit wordt langzaam een
grijsachtig bolletje.
Als hij voldoende bloed heeft opgezogen laat hij zich los.
Hoewel de kans klein is, kunt u bij de beet van een teek
besmet raken met de bacterie die de Lyme-ziekte
veroorzaakt.
Waar en wanneer loopt u kans op een tekenbeet?
Iedereen in natuurgebieden en bossen kan een tekenbeet
oplopen. De kans is echter groter wanneer u zich bevindt in
dicht begroeide gedeelten van bossen, waar men direct
contact heeft met het groen. De teek kan dan makkelijk
op u kruipen. Het dragen van gesloten, huidbedekkende
kleding in een lichte kleur verkleint de kans. Zet kinderen
een pet op.
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Wat te doen bij een tekenbeet ?
Verwijder de teek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24
uur. De kans op besmetting is dan vrijwel uitgesloten.
Neem een pincet waarmee u de teek goed kunt vastpakken,
zoals een puntig pincet. Er zijn ook speciale producten te
koop om teken te verwijderen, bijvoorbeeld bij de drogist
of apotheek.
Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem
voorzichtig uit de huid. Een achterblijvend stukje van de
monddelen van de teek kan geen kwaad; het verdwijnt
vanzelf uit het wondje.
Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of zalf.
Noteer de datum in uw agenda en let tot 3 maanden na de
beet op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld griepachtige
klachten, een ringvormige huiduitslag rond de plaats van de
beet of soms een blauwachtige vlek.
De ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme begint meestal met een rode,
ringvormige uitslag op de plaats waar een teek
heeft gebeten of (soms een blauwachtige) vlek.
De plek wordt meestal binnen een paar dagen groter.
Verder kunt u griepachtige klachten krijgen als hoofdpijn,
koorts of gewrichtspijn. Soms verdwijnen de verschijnselen
spontaan. In een later stadium kunnen ook ernstigere
verschijnselen ontstaan:
verlamde gezichtsspieren, heftige pijn aan een arm of been,
dubbelzien, krachtsverlies in uw benen, pijnlijke of gezwollen
gewrichten of een neiging tot flauwvallen.
Als de ziekte van Lyme niet op tijd is ontdekt, kan iemand
chronische huidaandoeningen of ernstige gewrichtsklachten
krijgen. Mensen kunnen elkaar niet met deze ziekte
besmetten. Ook het verwijderen van een teek bij een
(huis)dier geeft geen besmettingsgevaar.
Naar de huisarts
De meeste mensen krijgen helemaal geen klachten. Ook als
er een klein, rood plekje ontstaat op de huid rond de beet
hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat is een reactie op de
beet zelf. U hoeft pas naar de huisarts te gaan als u een
ringvormige rode uitslag of (blauwachtige) vlek rond de
plaats van de beet heeft, die binnen een paar dagen groter
wordt. Let ook op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld
griepachtige klachten.
Wat moet ik in het buitenland doen na een tekenbeet?
In het buitenland kunnen teken ook andere ziekten dan de
ziekte van Lyme overbrengen.
Verwijder ook in het buitenland een teek zo snel mogelijk.
Noteer vervolgens de volgende gegevens:
de datum van de tekenbeet;
de plek van de tekenbeet op het lichaam;
het land en gebied waar u de tekenbeet hebt
opgelopen. Meld deze gegevens aan uw huisarts als u in de
3 maanden na de beet gezondheidsklachten krijgt.
Meer informatie?
www.rivm.nl/infectieziekten
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij
de medewerkers infectieziekten van de GGD Gooi &
Vechtstreek, (035) 692 62 22. www.ggdgooi.nl
GGD Gooi & Vechtstreek
Postbus 514
1200 AM Hilversum
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