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Kalender 

21 mei  
Groep 1 vrij 
 
24 mei  
Tweede Pinksterdag, alle 
kinderen vrij 
 
28 mei 
Groep 1 en 2 vrij 
 
4 juni 
Groep 1 vrij 
 
11 juni 
Groep 1/2 vrij 
 
17 en 18 juni 
Studiedagen team:  
groep 1 t/m 8 vrij 
 
21 en 22 juni 
Kamp groep 8 
 
21 juni 
MR-vergadering 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 20 
mei. We wensen jullie veel leesplezier. 
 
Team obs de Pionier 

 
 

  Hoera, een zoon! 
 
Donderdag 6 mei is juf Stephanie bevallen van een zoon, 
genaamd Tommie. Sander en Stephanie zijn helemaal in 
de wolken. Met moeder en zoon gaat het allemaal goed, 
waardoor ze nu echt kunnen gaan genieten met z’n 
drietjes. Wij wensen juf Stephanie een fijn verlof.  
 
 

Pallets  
Regelmatig krijgen we op school bestellingen geleverd op 
een pallet, die wij niet gebruiken. Mocht je deze kunnen 
gebruiken, laat het ons dan even weten.   
 
 
Handhaving en politie 
Handhaving en politie hebben aangekondigd extra te gaan 
controleren rondom de school. Deze week zijn er 
waarschuwingen uitgedeeld, vanaf volgende week worden 
dit boetes.  
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Corona zelftest 

We merken dat zelftests, die vrij verkrijgbaar zijn, ook worden ingezet bij 
klachten om na een negatieve uitslag naar school te komen. Indien je kind 
klachten heeft moet een Corona-test worden uitgevoerd, een zelftest is 
hiervoor niet bedoeld.  
Tip: regel een DigiD voor je kind(eren) 

 
 
Verkiezingen GMR Delta-onderwijs 
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Tekenbeet campagne 
 

Een tekenbeet doet meer dan je weet! 
 
Het voorjaar is weer begonnen en dan ga je graag met je kind de natuur in. In Nederland 
en, als het nog kan dit jaar, misschien nog in het buitenland. Lekker met je blote benen 
struinen door het hoge gras in het park, de bossen, de duinen en de heide. Precies de 
plekken waar ook de teken zitten.  
 
Teken kunnen ziekten overdragen. Zoals de ziekte van Lyme en Tekenencefalitis (TBE of 
FSME). Tegen TBE kun je je laten inenten, tegen Lyme helaas niet. Je kunt je wel tegen teken 
beschermen.  
 
Wat zijn teken?  
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die leven van bloed. Ze zitten laag bij de grond tussen 
het hoge gras, struikgewas en bladeren. In bos, heide en ook in de tuin, in binnen- en 
buitenland. Teken kruipen op mensen en dieren en bijten zich vast in de huid. Vaak merk je 
hier niets van. Ben je ‘in het groen’ geweest?  Controleer jezelf en anderen dan op 
tekenbeten en verwijder de teek zo snel mogelijk.    
 
Zo voorkom je een tekenbeet 
• blijf op de paden en loop niet door hoog gras of struikgewas;  

• draag bedekkende kleding (lange broek, broekspijpen in de sokken, stevige 

schoenen);  
• smeer de onbedekte huid in met een insectenwerend middel met minimaal 

30% DEET;  
• kampeer niet aan de bosrand en langs de omzoming van een camping;  

 
Toch gebeten door een teek?  
Verwijder de teek zo snel mogelijk. In deze folder lees je hoe je dit doet en wanneer je 
huisarts moet inschakelen. Voor kinderen is er deze handige folder.  
 
Vakantieplannen?  
Zowel in Nederland als daarbuiten kun je een tekenbeet oplopen. Heb je vakantieplannen 
voor Europa om daar de natuur in te trekken? Vraag 
dan bij de GGD na of het nodig is om je te laten 
vaccineren tegen tekenencefalitis.  
 
Meer informatie   
Informatie over de ziekte van Lyme, TBE en de 

app Tekenbeet vind je op www.tekenweetjes.nl  
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