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Geachte ouders, beste jongens en meisjes;
DE BOF IS GECONSTATEERD!
Bof is een virusziekte die heel besmettelijk
is. Bij veel van de besmette kinderen raakt
de speekselklier bij het oor ontstoken en
zet op. Deze klier zit onderhuids in de
wang, voor en onder het oor.
In Nederland worden bijna alle kinderen
op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar
tegen bof ingeënt (met de BMR-prik tegen
bof, mazelen en rode hond). Daardoor is
bof een zeldzame ziekte geworden. De bof
komt nog wel eens voor in gebieden waar
kinderen (bijvoorbeeld om geloofsredenen)
niet worden ingeënt. In die gebieden
kunnen kinderen die wel zijn ingeënt soms
toch een beetje ziek worden.
Wat zijn de verschijnselen van bof?
Bof begint vaak met koorts.
Doordat de speekselklier ontstoken raakt
zwelt één wang op. Soms beide wangen.
De zwelling zit voor en onder het oor. De
zwelling kan pijnlijk zijn. Ook de
speekselklieren onder de tong en in de keel
kunnen ontstoken raken.
Eten, kauwen, slikken en de mond wijd
openen doen dan pijn.
Een op de drie kinderen die besmet raakt,
krijgt helemaal geen ziekteverschijnselen.
Bof gaat dan ongemerkt voorbij.
Adviezen bij bof
Geef uw kind bij koorts extra te drinken,
eventueel een waterijsje. Eten is minder
belangrijk.
Denk eraan dat zure smaakstoffen de
speekselklieren zo kunnen prikkelen dat
het pijn geeft.

Bij koorts moet het lichaam de warmte
kwijt kunnen. Kies daarom dunne kleding
die losjes om het lichaam zit. In bed is een
lakentje vaak voldoende. Als uw kind het
koud heeft of rilt, kunt u het tijdelijk een
dekentje geven.
Zorg dat uw kind genoeg rust krijgt. Maar
het hoeft niet in bed te blijven en mag ook
naar buiten.
Geef uw kind wat extra aandacht: lees
bijvoorbeeld voor of doe samen een
spelletje.
Meld de besmetting op school of op het
kinderdagverblijf. Andere ouders kunnen
dan gewaarschuwd worden over een
mogelijke besmetting.
U hoeft uw kind niet thuis te houden
vanwege besmettelijkheid. Een kind met
de bof dat iedere dag naar school of naar
het kinderdagverblijf gaat, heeft zijn
klasgenootjes namelijk al besmet voordat
hij/zij de kenmerken van bof kreeg.
VACCINATIE:
Het bovenstaande bericht brengt ons tot het
vraagstuk of u uw kind moet/ heeft laten
vaccineren.
Binnen de laatste OR vergadering is dit aan
de orde geweest. Een tekst is geschreven
en doorgestuurd naar het bestuur van
Stichting OPOS. Wij wachten op een
terugkoppeling van beleid over vaccineren.
LEERKRACHTEN OP CURSUS:
Aanstaande woensdag zijn of gaan veel
van onze leerkrachten op cursus.
Juf laura, Juf Jeannette en juf Niesje gaan
met nieuwe impulsen over ons 3D
onderwijs aan de slag.
Juf Jannie en Juf Saskia gaan ’s middags
op cursus over de ontwikkelingen van het
jonge kind.
In de tijd van het leraren tekort en te
weinig invallers doet het goed te kunnen

schrijven dat er voor elke klas een invaller
is gevonden.
Juf saskia en Juf jannie zijn wel op school
woensdag maar bereiden zich voor op de
middag. Daarom komt onze eigen invaljuf
Tineke voor de groep Zij krijgt assistentie
van juf Sita Veenen.
Voor groep 3-4 komt meester Arne Lemein
weer op school.
Voor groep 5-6 komt juf Leonie Borg.
Alle leerkrachten hebben al eens bij ons op
school gewerkt. Soms een inval-dag soms
ook een lange tijd.
Meester Richard gaat met een opleiding
beginnen. Expeditie Leiderschap. Een jaar
over veranderingen in het onderwijs, en je
eigen leiderschapsstijl. Hij is op donderdag
11 oktober afwezig.
HERHALING JEUGDTIJDSCHRIFTJES:
Juf Janneke zou graag wat jeugdtijdschriftjes
willen aanvullen in de groep. Wellicht dat u
nog wat oude hebt liggen? Zou heel fijn zijn.
Alvast hartelijk dank.

DE ZAKELIJKE OUDERRAAD
JAARVERGADERING:
Stond in de voorlaatset nieuwsbrief dat de
zakelijke Ouderraadsvergadering op 1 oktober
zou zijn.. deze is verplaatst naar maandag 12
november. Aanvang 20.00 uur.
DE PINKSTERVAKANTIE:
Zoals u weet hebben wij als school een
aanvraag ingediend over de Pinkstervakantie.
Deze is extra naast de mei vakantie in de
maand juni.
De extra vakantie week viel vervelend.
De vakantie is naar een week eerder
verschoven en sluit nu direct aan het
Hemelvaartweekend.
Pinkstervakantie: vanaf donderdag 30 mei
2019 t/m maandag 10 juni 2019

Iedereen een goede week gewenst.
Het team.

