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Week van 1 juni t/m 12 juni  
 De informatie uit de schoolgids is te vinden op onze website: www.dewierde.nl  
  
  B6-4ALL (basics for all)  
 

               
Alles is anders dan gewend. Zo ook B6-4ALL op school. We maken de komende tijd geen gebruik van 
bepaalde lessen die centraal staan. De verschillende  afspraken zullen vorm krijgen in de dagelijkse 
schoolsituaties. 
 
Processierupsen  

 
 
De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben 
grote impact op ons sociaal leven. Het is juist nu voor veel 
mensen heerlijk en ontspannend om buiten te zijn. 
Even een frisse neus halen of een stuk hardlopen. Ook kinderen 
kunnen buiten spelen als ze geen klachten hebben. Maar dan 
zitten we in deze periode weer met het volgende.. de 
processierups.  
  
Eikenprocessierups 
Vanaf  mei kunnen de eikenprocessierupsen weer overlast 
geven. De haren van de rups leiden tot jeuk, ontstoken of dikke 
ogen. De klachten kunnen tot twee weken aanhouden, maar 
gaan in de meeste gevallen vanzelf over. 
Wanneer mensen veel last hebben van jeuk adviseren we hen 
een zalf met menthol, aloë vera of calendula te gebruiken. Die 
kunnen ze bij de drogist aanschaffen. 
Alleen met oogklachten of wanneer mensen ernstige huid- of 

luchtwegklachten hebben, is het nodig om naar de huisarts te gaan. 
  
Meer informatie 
Op www.ggdleefomgeving.nl staat meer publieksinformatie. Hier wordt ook verwezen naar de 
landelijke websitewww.rupsen.info.  
Daar kunt u folders downloaden en er is ook een waarschuwingsbord te vinden, die u kunt 
gebruiken op plekken waar eikenprocessierupsen zijn gevonden. 
  
Heeft u andere vragen over gezondheidsklachten van de rups? Dan kunt u contact opnemen 
met de GGD, team Milieu en Gezondheid via 088 - 443 06 89 of 
milieuengezondheid@ggdijsselland.nl. 
Bij vragen over de bestrijding van de rups of het maken van een melding, kunt u contact 
opnemen met de gemeente. 
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   Protocol Basisonderwijs in ontwikkeling voor heropening van basisscholen vanaf 8 juni. 
 
Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocollen nodig. Helaas zijn de 
protocollen nog niet beschikbaar omdat er nog allerlei onderzoeken lopen. Zo gauw we meer weten dan 
plaatsen we het nieuwe protocol  op Parro 

  Doordraaimiddag  
 
Het voelt alsof we net weer opnieuw zijn begonnen op school, maar toch staat de zomervakantie alweer voor 
de deur. We zijn alweer begonnen met de laatste weken van het schooljaar. Een aantal dingen kunnen helaas 
niet doorgaan zoals de schoolreisjes en het schoolkamp, maar een aantal geplande activiteiten gaan nog wel 
gewoon door.  
Zo ook de doordraaimiddag die gepland staat op maandag 29 juni. Op deze dag gaan alle kinderen na de 
middagpauze kennismaken met hun nieuwe groep en de nieuwe leerkrachten. Groep 5 zal deze dag naar de 
nevenlocatie lopen. Daar kunnen ze om 14.15 uur dus worden opgehaald. De kinderen van groep 8 zijn die 
middag vrij.  
 
We kunnen inmiddels al vertellen welke juffen er in de groepen komen: 
groep 1/2A → juf Aly en juf Juul 
groep 1/2  → juf Rosalie 
groep 3 → juf Hilde en juf Nadinja 
groep 4 → juf Gerda en juf Lucien 
groep 5 → juf Christa en juf Marjon 
groep 6 → juf Anke en juf Sara 
groep 7 → juf Lory en juf Jessica 
groep 8 → juf Lydia en juf Cindy 
 
Juf Cindy komt ons team vanaf de zomervakantie versterken. In een volgende Donderdagkrant zal ze zichzelf 
voorstellen.  

 
  
 
Agenda en prestaties .  
Ook de schoolkalender die u aan het begin van het jaar hebt meegekregen is niet meer helemaal                 
kloppend door de Coronamaatregelen. Houdt u deze agenda dus goed in de gaten zodat u weet wat er                  
wel en niet gaat gebeuren in de komende periode!  
 
maandag 1 juni:  2e Pinksterdag → alle leerlingen vrij 
dinsdag 2 juni: Alle leerlingen vrij i.v.m een studiedag 
maandag 29  juni:  doordraaimiddag → kennismaking in de nieuwe groepen 
donderdag 2 juli: laatste schooldag → lln om 12 uur vrij 
vrijdag 3 juli: start zomervakantie!!   
 
Jarig  
 Esila Sahan, Nino Hofman, Jolie van Driel, Heflan Osman, Ravzanur Ayranci en Zhenqi 
Yang  vieren in deze periode hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd en hopelijk 
kunnen jullie toch nog van jullie verjaardag genieten. 
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