
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 34 (22 juni 2021) 

 
 

(School)fotograaf 

Vanwege de nog steeds geldende maatregelen die wij  hanteren is er ook dit jaar geen 
schoolfotograaf om portret- en groepsfoto’s te maken. 
We willen daarom net als vorig jaar van elke groep een groepsfoto maken.  

Dit doen we morgen (woensdag 23 
juni). 
De foto’s worden door de ouderraad 
aan elk kind geschonken. 

Krentenbaard 
Op bs De Veste  is krentenbaard geconstateerd.  

Hieronder leest u een bericht van de GGD over krentenbaard; wij willen daaraan toevoegen, 
dat op het moment dat de “blaasjes” nog open zijn er twee extra aandachtspunten zijn: 
- Een kind kan er zoveel last van hebben, dat het voortdurend aan de wondjes zit, met extra 
besmettingsrisico en het gevaar van blijvende kleine littekens. 
- De leerkracht is vaak met andere kinderen aan het werk en kan dit niet altijd voorkomen. 
  
Wij verzoeken u om alert te zijn én het ons te melden als een kind krentenbaard heeft.  
Wij raden u aan uw kind thuis te houden als het kind open blaasjes heeft. 
  
Hieronder de informatie van de GGD.  
Impetigo – oftewel krentenbaard – is een zeer besmettelijke infectie van de huid, veroorzaakt door 
bacteriën. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op 
andere plaatsen ontwikkelen. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk zijn gekrabd, 
zoals bij eczeem of muggenbulten. 
Baard van krenten 
Bij een beginnende krentenbaard ziet u een blaasje dat openbarst en waarop vervolgens een 
honingkleurige korst ontstaat. Deze plekken breiden zich uit, waardoor het lijkt of uw kind een 
‘baard van krenten’ heeft. 
Zeer besmettelijk 
Het vocht uit de blaasjes van een krentenbaard is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via 
geïnfecteerde handen. Een kind kan de aandoening groter maken door te krabben. 

Kinderen zijn gevoeliger voor een krentenbaard dan volwassenen, omdat hun weerstand nog 
onvoldoende is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd. 

U kunt (verdere) besmetting voorkomen door: 
- extra te letten op handhygiëne;  
- uw kind niet te laten krabben;  
-  na contact met de blaasjes de handen goed te wassen; 
- voor een kind met krentenbaard een eigen handdoek te gebruiken;   
- speelgoed dat van hand tot hand gaat minimaal één keer per dag goed schoon te maken.  

Behandeling 
De GGD adviseert u bij het vermoeden van krentenbaard contact op te nemen met de huisarts. 
Vaak kan de huisarts de infectie behandelen met zalf of antibiotica. 
Meer informatie kunt u hier vinden: http://www.ggdhartvoorbrabant.nl  
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