
 

14-04  Groep 1 t/m 8 en 

Lichtenbeek vrij  

vanaf 12.00 uur 

 

14-04 IPC Tentoonstelling 

16.30 – 18.00 uur 

 

15-04 Vrij: groepen 1 t/m 2 

en de Rupsen 

 

18-04  2e paasdag 

 Iedereen vrij 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: esdoorn@wonderwijs.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Week 15  11 april 2022 

  10 januari 2022 

 

Lara 7 
Kee 10 
Sem 8 
Pim 6 

Mace 4 
Willemijn 4 

Colin 9 
Tobias 4 
Teije 5 
Evi 10 
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Vijfde ziekte 
Een paar kinderen in de kleutergroepen en in groep 3 hebben de vijfde ziekte. De vijfde ziekte is een 
besmettelijke ziekte. Mensen krijgen dit door een virus.  
Soms hebben volwassenen de ziekte als kind al gehad. Kinderen voelen zich meestal niet ziek. 
 
Bij kinderen beginnen de klachten met: 
koorts, spierpijn, jeuk, gevoel alsof je griep krijgt. 
Na ongeveer 5-7 dagen komen er rode vlekjes in het gezicht. De wangen kunnen vuurrood worden. 
 
Volwassenen met de vijfde ziekte hebben vaak last van stijve handen en voeten. Dit duurt meestal 1 tot 2 
weken. Volwassenen krijgen soms vlekjes. Voor zwangere vrouwen in de eerste helft van de 
zwangerschap kan een besmetting gevolgen hebben voor het ongeboren kindje. 
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 1 tot 3 weken. 
 
De ouders van de kinderen in groep 1/2 en 3 hebben hierover een brief van de GGD gehad. 
Wilt u het aan de leerkracht doorgeven als uw kind de vijfde ziekte ook heeft?  
Als er meer besmettingen komen moeten wij dit weer doorgeven aan de GGD. 
 

IPC tentoonstelling 
Aanstaande donderdag is het zover! Dan is de IPC tentoonstelling van 16.30 tot 18.00 uur.  

Alle kinderen zijn die dag om 12 uur uit.  
 

Er is de afgelopen weken hard gewerkt door alle kinderen en het belooft weer een prachtige 
tentoonstelling te worden. Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn van harte welkom! 

 
Groep 8 zorgt voor heerlijke hapjes. Er hoeft die avond thuis niet meer gekookt te worden! 

In de bijlage hebben de kinderen van groep 8 een folder gemaakt over het Smulparadijs. 
 

We wensen iedereen alvast héél veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fietsje 
Er is een wit met roze fietsje met een wit mandje voorop is op de speelplaats gevonden.  

Is uw kind (kleuter/groep 3) haar fiets kwijt? Hij staat bij ons in de fietsenstalling. 
 

Bijlage 
• Een folder over het Smulparadijs.  

 


