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Op school is roodvonk geconstateerd bij één van de kinderen. Hierbij informatie hierover: 

Wat is roodvonk? 

Roodvonk is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. 

Wat zijn de klachten bij roodvonk? 

 Roodvonk begint met hoge koorts, braken, hoofdpijn en keelpijn. 

 Daarna komen er meestal felrode vlekjes op het lichaam. Er zijn geen vlekjes bij de neus of 

mond. 

 De huid met de vlekjes ziet eruit als rood kippenvel en voelt aan als schuurpapier. 

 Ook op de tong komen felrode puntjes, dit heet ook wel frambozentong. 

 Na een paar dagen begint de huid te vervellen, vooral aan de vingers en tenen. 

De klachten duren meestal 7 tot 10 dagen. 

Hoe kunt u roodvonk krijgen? 

De bacterie die roodvonk veroorzaakt, zit in de neus en keel en op de huid. Veel mensen dragen 

de bacterie bij zich zonder er ziek van te worden. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine 

druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet 

raken. Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes 

zijn. Dit duurt totdat het vervellen van de huid over is. Medicijnen kunnen die tijd korter maken. 

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 dagen. 

Wie kan roodvonk krijgen?  

Iedereen kan roodvonk krijgen. Roodvonk komt het meest voor bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud. 

Wat kunt u doen om roodvonk te voorkomen? Er is geen inenting tegen roodvonk. 

Bij hoesten en niezen:  

 Gebruik een papieren zakdoek. 

 Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Houd dan uw hand voor de neus en mond. U 

kunt ook in de in de plooi van de elleboog hoesten en niezen. 

 Gooi het zakdoekje na gebruik weg. 

 Was regelmatig uw handen met zeep, zeker na een flinke hoest- of niesbui. 

 Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen. 

Is roodvonk te behandelen? 

Roodvonk gaat vanzelf over. Soms wordt roodvonk behandeld met medicijnen. 

Kan iemand met roodvonk naar een kindercentrum, school of werk? 

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of 

school. Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te 

voorkomen dat anderen ziek worden. Heeft uw kind roodvonk? Vertel het dan aan de leidster of 

de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan 

letten op de klachten van roodvonk bij hun kind. Een volwassene met roodvonk die zich goed 

voelt, kan gewoon werken. Werkt u in de zorg? Dan moet u eerst overleggen met uw werkgever 

voor u weer gaat werken.  

Heeft u nog vragen? Stel uw vragen aan de huisarts of bel met de GGD-afdeling Infectieziekten. 

http://gvcmsw01-int-p/webeditor/www.ggd.nl


UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Boeken inleveren donderdag. 

Zoals elke donderdag worden ook deze week bij de Vlinders en de Beren de boeken 

geruild. Denkt iedereen er weer aan om zijn/haar boek in de bijbehorende boekentas 

donderdag weer mee te nemen naar school?  

 

2
e

-jaars even Apen. 

De Beren en de Vlinders die nu 2
e

-jaars zijn, worden elke donderdagochtend 

even Apen. Afgelopen donderdag was de eerste keer en dat is zo goed bevallen, 

dat we dit de komende 4 weken ook gaan doen. Ze gaan van 10.45 uur tot 

12.00 uur. 

 

Werken over de zomer. 

De komende 4 weken gaan wij werken over de zomer.  

 

 

 

 Apenkooi 

U kunt de app van de vakantiebieb weer downloaden. In deze app 

worden hele leuke (kinder) boeken aangeboden gedurende de 

zomerperiode. 

Het blijven lezen (ook tijdens de vakantie) is erg belangrijk. Het is niet 

als zwemmen. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. 

 

Geen nieuws  uit het Stokstaartjeshol & het Pandabos  

 

Jarig deze week  

Donderdag 23 juni Djennah Soekhai Apenkooi 

 

Instroom leerlingen 

Vanaf 25 juni komt Eva Gringhuis bij ons op school in het Berenhol  

We wensen haar van harte welkom en hopen dat zij een fijne tijd zal hebben op 

onze school. 

 

Trefwoord: Wie ben je (2) 
Wie ben je? Je naam, je foto, je adres, leeftijd en vingerafdruk, dat alles helpt om je te 

identificeren. Maar… wat ben je voor iemand? 

 

Goede God, 

We zijn mensen naar uw beeld,  

zo heeft U ons gemaakt 

Met handen en voeten,  

ogen, oren en een mond 

Niet twee zijn het zelfde,  

allemaal zijn we anders. 

Maar allemaal kunnen  

we elkaar opzoeken en groeten,  

elkaar troosten en laten lachen. 

Zo krijgt uw aarde kleur. 

 

Help ons om dat te doen  

wat het beste bij ons past,  

dan komen we tot ons recht,  

dan kunnen we worden  

wie we echt zijn. 



Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Dinsdag 21 juni Teamvergadering 15.00 uur Team 

Woensdag 29 juni Modderdag  8.30 uur Kleuters  

 

Nieuwsbrief eigentijds onderwijs     nr.8 
juni 2016. 

 

Inleiding 
Digitale leermiddelen zoals Rekentuin en Taalzee, de digitale leerlijn Math 

en de iPad worden op veel scholen van de Stichting ingezet. Digitale 
leermiddelen stemmen zich af op de individuele behoeften van uw kind en 

geven uw kind meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Ook de 
leerkracht kan dankzij deze middelen het onderwijs steeds beter 

afstemmen op elk individueel kind. Wij spreken van ‘eigentijds onderwijs’. 
Dit is een moderne, sterk ervaringsgerichte manier van onderwijs geven, 
waarbij kinderen veel keuzes zelf kunnen maken. De kinderen en hun 

leerproces staan centraal. 
 

Als ondersteunend middel wordt gewerkt met iPads, die de kinderen 
(vanaf groep 3) zelf beheren. Aan de ouders wordt door de Stichting een 

aanbod gedaan om door middel van een vrijwillige huurkoopregeling een 
iPad aan te schaffen voor hun kind(eren). Uiteraard dragen wij er zorg voor 

dat alle kinderen de lessen kunnen volgen en gebruik kunnen maken van de 
ondersteunende middelen die daarvoor nodig zijn, ongeacht of ze in dit 

geval de iPad in eigen bezit hebben of niet. Voordat een school start met 
het werken met iPads wordt er eerst een ouderavond georganiseerd om 

de ouders te informeren. Onze visie is dat ieder kind uniek is en het daarbij 
passende onderwijs verdient. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het bestellen van iPads. 
 

Aanbod van de Stichting 
Mocht u gebruik willen maken van het aanbod van de Stichting 
om zelf een iPad aan te schaffen voor uw kind dan kan dat op 2 
manieren: 

 

1. Bestellen (met korting) en direct zelf 
afrekenen 

 U kunt zelf bestellen bij de leverancier in de Educatiestore 

 In de Educatiestore kunt u een iPad bestellen voor de Apple-prijs 
met 12% korting en een gratis beschermhoes 

Dit bedrag ligt momenteel op € 387,32 voor een iPad air 2 16Gb 

WiFi 
De iPad air is niet meer verkrijgbaar in de Educatiestore 

 Bij de bestelling rekent u direct het hele bedrag af met iDeal 

 U ontvangt een mail waarin de bestelling wordt bevestigd 

 U ontvangt een mail als de iPad en hoes naar u worden verzonden 

 De iPad en beschermhoes worden binnen 2 weken bij u thuis 
afgeleverd 

 De garantietermijn is 3 jaar 
 

 

Contact 
ipad@primenius.nl 

0597-743100 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda


2. Bestellen via de school, voor betalen in 
termijnen of extra korting als u 3 of meer 
kinderen op school heeft 
Via deze weg kunt u alleen het instapmodel iPad bestellen. Dat is 

momenteel de iPad air, deze is nog leverbaar zolang de voorraad 

strekt. De iPad air 16Gb WiFi met beschermhoes kost € 352,12 

In de loop het schooljaar 2016/2017 is de iPad air niet meer 

leverbaar en wordt de iPad air2 geleverd. 

 

 
 Vul eerst samen met de school de huurkoopovereenkomst in 

 Daarna bestelt u op de website van de Stichting 

 De iPad en beschermhoes worden binnen 2 weken bij u thuis 
afgeleverd 

 
De wijze waarop u wilt betalen vult u in op de huurkoopovereenkomst en 

dezelfde keuze maakt u bij het bestellen op de website. U kunt kiezen 

voor betaling ineens of voor betaling in 4 jaarlijkse termijnen. 

Ook is er een korting voor gezinnen met 3 of meer kinderen op 

een school van de Stichting; in dit geval is de iPad voor het derde 

en vierde kind (etc.) slechts €100,- 

De iPad wordt na het bestellen binnen 2 weken bij u thuis 

afgeleverd.  
 

Wanneer moet ik betalen? 
Facturen en incassospecificaties worden via e-mail naar u 

verzonden. 
De eerste betaaldatum is aan het begin van het kwartaal, volgend op de 

levering van de iPad.  
 

Als ik in termijnen betaal en mijn kind verlaat 
de school? 
Als uw kind de school verlaat (bijvoorbeeld aan het eind van groep 8 of bij 

verhuizing), moet u de resterende termijnen direct voldoen of de iPad 
inleveren. 

 

Eigen risico bij schade 

Als u in termijnen betaalt, blijft de iPad eigendom van de Stichting tot 
alle termijnen zijn betaald. De regels en afspraken hierover zijn 
opgenomen in de huurkoopovereenkomst. Hierin staat onder andere 
dat u een eigen risico moet betalen als er schade is die niet onder de 
garantie valt, of als de iPad is verdwenen. U leest alle informatie 
hierover terug in de huurkoopovereenkomst. 

 

Ik heb een vraag of een probleem met 
mijn iPad  
Als u een vraag hebt, kunt u terecht op school, of u belt het iPad 
servicenummer:  0597-743100. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
http://www.primenius.nl/ipad/bestellen-ipad-door-schooldirectie
http://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
http://www.primenius.nl/de-stichting/ipad


Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur. Wordt 

het nummer niet beantwoord dan kunt u de voicemail inspreken. Wij 
verzoeken u dan de volgende gegevens achter te laten: 

•    School 
•    Naam leerling 

•    Vraag/ probleem 
•    Uw telefoonnummer 

Problemen met de iPad kunt u (ook in de vakanties) melden via de website 
van de Stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laan van het Kinholt 576 

7823 HP Emmen 

0591 – 622 657 

kristalla@primenius.nl  

  

http://www.primenius.nl/ipad/schade
http://www.primenius.nl/ipad/schade
mailto:kristalla@primenius.nl

