
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Nieuwsbrief  nr. 2 

Datum:   24 augustus 2020 

 

KBS It Fûnemint 

Walperterwei 14 

8731 CD Wommels 
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Aan de ouders/verzorgers,   

 

In de groepen hebben we het met Trefwoord op dit 

moment over het thema ‘Overgaan’. Hierbij sluiten we aan 

op het thema voor de zomervakantie. 

Elke nieuwe situatie betekent een overgang. Een 

vertrouwd gevoel kan overgaan in een gevoel van 

onzekerheid, in sommige gevallen wel angst.  

In de onderbouw gaan de kinderen aan de slag met 

wandelmuziek. Via de muziek komen ze op plaatsen waar 

ze nog niet zijn geweest of het roept herinneringen op aan 

plaatsen waar ze zijn geweest. 

Bijvoorbeeld: 

- de eerste keer naar school 

- de eerste zwemles 

- de eerste sportles 

- het eerste verjaardagsfeestje 

- voor het eerst naar de tandarts 

- de eerste sportles 

 

Daarbij worden steeds vragen gesteld aan de kinderen  

over hoe ze hebben aangepakt en hoe je het minder 

spannend kunt maken. 

 

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor jonge 

kinderen. Samen gaan we in gesprek om de drempel lager 

te krijgen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

 
 

mailto:funemint@degreiden.nl
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Start komende maandag en de schooltijden: 

 

We starten na de vakantie met dezelfde schooltijden die we voor de vakantie ook 

hanteerden. Daarbij hanteren we dezelfde regels van het RIVM die al golden. Helaas is 

het nog steeds niet toegestaan om ouders binnen de school/plein te laten. 

Alleen de kleuters die net op school komen bij juf Grietje en juf Pytsje mogen 

eerst tot de deur gebracht worden. 

 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

- Schud geen handen. 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (geldt niet voor kinderen). 

 

Ben je ziek? 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.  

Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar school. 

Voor kleuters gelden de eerst 2 bovengenoemde punten niet. 

 

Schooltijden: 

De tijden van het in- en uitgaan blijven tot de herfstvakantie in ieder geval hetzelfde.  

Groep 1-2-3:       8.35 – 14.00 uur  

Groep 4-5-6:      8.30 – 13.55 uur 

Groep 7-8:          8.25 – 13.50 uur  

Probeer zoveel mogelijk deze tijden aan te houden! Zorg dat kinderen niet al heel vroeg 

op of rondom het plein aanwezig zijn. 

 

Ingangen/uitgangen school: 

 

Groep 1-2-3 via het plein en dan via eigen buitendeur naar/uit eigen lokaal  

Groep 4 -5 -6 via de hoofdingang (aan de voorkant van school) 

Groep 7 gaat via het plein ’s ochtends in school en ’s middags via de hoofdingang eruit. 

Groep 8 via de zij-ingang bij het parkeerterrein. 

 

Afspraken brengen en halen: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

 



 

Meester Martijn Werkhoven: 

 

Mijn naam is Martijn Werkhoven  en ik ben vierentwintig jaar en woon in Franeker.  

Mijn hobby’s zijn muziek luisteren en muziek maken onder de naam ‘Raptiel’. 

Ik ben het afgelopen jaar afgestudeerd en ben nu op de donderdag en vrijdag 

leerkracht van groep acht van It Funemint, naast juf Nynke. Ik heb het nu al 

ontzettend naar mijn zin op school en ik hoop u graag eens te zien! Op maandag en 

dinsdag ben ik werkzaam in Sint Jacobiparochie. 

 

Groeten, 

Martijn Werkhoven 

 

 
 

 

 

Verkeerscommissie en ANWB Streetwise: 

 

ANWB Streetwise komt op bezoek!! 
 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze 

mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons 

verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB 

Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 28 augustus naar onze school te komen. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma 

voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze 

school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen 

zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's 

en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk 

nagebootst. 

 

De vier onderdelen zijn: 

· Voor groep 1 en 2: Toet toet Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

· Voor groep 3 en 4: Blik en klik Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig 

oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje 

zijn onderdeel van de interactieve les. 



· Voor groep 5 en 6: Hallo auto In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de 

kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een 

veiligheidsgordel. 

· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, 

fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de 

middelbare school. 

De Koarte Baan is tijdens de activiteit van Streetwise afgesloten voor alle verkeer, hier 

is een vergunning voor afgegeven door de gemeente. 

En ook de parkeerplaats aan de zijkant van school moet leeg zijn, hier mag dus ook niet 

worden geparkeerd deze ochtend. 

  

We hopen op een zeer leerzame ochtend! 

Vriendelijke groet: de verkeerscommissie. 

 

 

 

 

Foto’s leerkrachten: 

 

In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u een flyer met foto’s van de leerkrachten etc. 

van It Fûnemint. Doordat ouders nu niet in school komen, hebben ze soms geen gezicht 

bij de leerkracht van hun kind(eren). Daarom hebben we een flyer gemaakt. 

 

 
 

 

 

Luizencontrole: 

 

Vanochtend is er luizen-/netencontrole geweest op school. De kinderen waarbij 

luizen/neten gevonden zijn, worden op de hoogte gesteld. 

 
Het is belangrijk om regelmatig de haren te controleren op luizen/neten. Mocht u iets 

ontdekken, dan worden we als school graag op de hoogte gebracht, zodat we de rest van 

de groep(en) ook kunnen controleren. 

 

 



 

 

Krentenbaard: 

 

Op dit moment hebben meerdere kinderen in verschillende groepen last van 

krentenbaard. Graag uw eigen kind even goed controleren! We hebben al extra 

desinfectiemiddelen voor de toiletten. 

 

 
Hieronder een stuk van het RIVM: 

 

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een regelmatig voorkomende, besmettelijke 

huidinfectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. Ziekteverschijnselen uiten zich 

meestal in het gezicht rond de neus of mond, wat de naam krentenbaard verklaart. De 

aandoening komt vooral voor bij jonge kinderen. 

 

  

Wat is krentenbaard? 

Krentenbaard is een bacteriële huidinfectie die meestal wordt veroorzaakt door de 

bacterie Staphylococcus aureus maar ook veroorzaakt kan worden door groep-A-

streptokokken. De infectie komt merendeels voor bij jonge kinderen en resulteert in 

bultjes en blaasjes, voornamelijk in het gezicht. 

 

Wat zijn symptomen van krentenbaard? 

In sommige gevallen begint de infectie op een plaats waar al een huidbeschadiging is, 

bijvoorbeeld door waterpokken, eczeem of schaafwondjes. De aandoening begint met 

het ontstaan van rode vlekken of bultjes in het gezicht, veelal rondom de mond en 

neusgaten. De bultjes ontwikkelen zich tot blaasjes gevuld met gelig vocht. Wanneer 

deze blaasjes opengaan, kunnen vochtige plekjes en geelbruine korstjes ontstaan. De 

huid kan jeuken of pijnlijk zijn. Naast de verschijnselen in het gezicht kunnen ook 

(grotere) plekken ontstaan op armen en benen. Een krentenbaardinfectie kan behandeld 

worden met een antibioticumzalf, eventueel aangevuld met een antibioticakuur. 

 

Besmetting en preventie van krentenbaard 

De bacterie wordt veelal overgedragen door contact met het vocht uit de blaasjes van 

iemand met krentenbaard. Krabben aan krentenbaardplekken kan leiden tot besmetting 

via handen of bijvoorbeeld speelgoed. Krentenbaard is besmettelijk tot 2 dagen na het 

starten van een antibioticabehandeling en/of totdat de blaasjes zijn opgedroogd. Kans 

op besmetting kan verkleind worden door goede hand- en hoesthygiëne. Het is daarom 

belangrijk dat kinderen zo min mogelijk aan de krentenbaardplekken krabben. Personen 

met krentenbaard kunnen gewoon naar dagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. 



Omdat tegen krentenbaard geen immuniteit ontstaat, kunnen mensen de aandoening 

meerdere keren krijgen. 

 

Hoe vaak komt krentenbaard voor? 

Kinderen jonger dan 3 jaar vormen een risicogroep voor krentenbaard, evenals kinderen 

die recentelijk een waterpokkeninfectie hebben doorgemaakt. Krentenbaardinfecties 

komen voornamelijk voor tijdens de zomer. 

 

Graag uw kind ook even in de gaten houden. 

 

 

 

De Gouden Weken: 

 

Vorig jaar hebben we met de Gouden weken ook veel opdrachten samen gedaan met de 

kinderen en leerkrachten van de Opslach. Helaas kan dit vanwege de coronamaatregelen 

op dit moment niet plaatsvinden. Zodra de ruimte er weer is, zullen we dit ongetwijfeld 

weer oppakken! Dit geldt zeer waarschijnlijk ook voor de Kinderboekenweek dit eind 

september start. 

 

 
 

 

 

 

Uitgaan school: 

 

Van meerdere ouders hebben wij een reactie ontvangen dat het ‘s middags met het 

uitgaan erg druk is op het tegelpad van school aan de kant van het water. Houd rekening 

met elkaar en probeer afstand te houden en niet te blijven ‘hangen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Agenda:           

  

 
* Voorlopig even geen extra activiteiten! 

 

 

* 28 augustus:             ANWB streetwise voor alle groepen 

* 1 september:  Juf Zwaantje 40 jaar in het onderwijs! 

 

 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com 
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