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Topper 

Deze maand is Kane de topper! 
Kane is begin maart door een ongeluk 

zijn vinger kwijt geraakt. Hij heeft na 
dit ongeluk zelf 112 en zijn moeder 
gebeld! Dat is toch wel echt heel 
knap vinden wij!   
 

 
 
Bezoek van Jambo Afrika aan onze 
school, een ontmoeting met Afrika 
Wij lichten alvast een tipje van de 
sluier op: 
Op vrijdag 16 juni zal onze school 
bezoek krijgen van de Jambo Afrika 
artisten. Zij zullen die dag de kinderen 
onderdompelen in de Afrikaanse sfeer. 
De kinderen mogen 2 workshops doen 
die in het teken staan van Afrikaanse 
muziek, expressie en cultuur.  
U ontvangt van ons nog een brief met 
uitgebreidere informatie.  
 

 
 

 
 
Pas op: Teken 
Het wordt weer warmer weer en er zijn 
weer teken. Teken zijn spin-achtige 
beestjes. Zij kunnen heel klein zijn, je 
ziet dan maar een stipje.  
 
Zij komen in het hele land voor, in bos, 
park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten 
in de buurt van bomen of struiken in 
hoog gras of tussen dode bladeren.  
 
Teken kunnen zich vastbijten in de 
huid van mensen. Van een tekenbeet 
kunt u ziek worden. In Nederland 
kunnen teken bijvoorbeeld de ziekte 
van Lyme overbrengen. 
 
Bij ons bij het schoolplein staan 
bosjes. Als kinderen bij de bosjes 
spelen kunnen ze een tekenbeet 
oplopen. Het is raadzaam om uw kind 
op het eind van de dag te controleren 
of hij/zij een teek heeft. 
 
Teken kunnen zich overal 
vastbijten, maar hebben 
voorkeur voor liezen, 
knieholtes, oksels, bilspleet, 
randen van het ondergoed, achter de 
oren en rond de haargrens in de nek.  
 
Heeft uw kind een tekenbeet? Haal de 
teek snel weg. Hoe langer de teek in 
uw huid zit, hoe groter de kans dat hij 
ziekteverwekkers overdraagt.  
U kunt bij de apotheek/drogist een 
speciale tekentang kopen. Noteer de 
datum en de plek van de tekenbeet. 
 
Ga naar de huisarts als u één van de 
volgende klachten heeft na een 
tekenbeet: 

- Een verkleuring van de huid op 
de plek van de tekenbeet, die 
groter wordt. Deze kan tot drie 



 

maanden na een tekenbeet 
verschijnen. 

- Koorts en eventueel spier- en 
gewrichtspijn, in de eerste 
weken na een tekenbeet. 

- Soms kunnen 
gewrichtsklachten, 
huidklachten, zenuwklachten of 
hartklachten ontstaan. Dat kan 
gebeuren als de vroege 
klachten van de ziekte van 
Lyme niet behandeld zijn met 
antibiotica. Maar deze klachten 
zijn soms ook een eerste uiting 
van de ziekte. 

 
Thema Teken- en Techniekkast 
Het thema voor de Tekenkast is deze 
maand Boerderij. Het thema voor de 
techniekkast is Vogels kijken. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Epilepsie  
Van 29 mei t/m 3 juni is de 
collecteweek voor het Epilepsiefonds.  
 
Epilepsie is een aandoening die zich 
uit in de vorm van aanvallen. Daardoor 
kan epilepsie een grote invloed 
hebben op het dagelijks leven. 
 
Het Epilepsiefonds zet zich al ruim 120 
jaar in voor mensen met epilepsie. Zij 
willen ervoor zorgen dat epilepsie een 
behandelbare aandoening wordt waar 
mensen zo min mogelijk last van 
hebben. Dat doen zij d.m.v. het 
subsidiëren van onderzoek, 
hulpverlening en voorlichting. 
 

Een aantal kinderen op onze school 
heeft epilepsie. Owen uit groep MBA 
heeft epilepsie. Hij zal in de 
collecteweek op school met de 
collectebus rondgaan. 
 
 
Vakanties en feestdagen 
Hemelvaart 
Van donderdag 25 mei t/m  
zondag 28 mei 2017 
 
Pinksteren 
Van zaterdag 3 juni t/m  
maandag 5 juni 2017 
 
Zomervakantie 
Van zaterdag 22 juli t/m  
zondag 3 september 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
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