30 augustus 2019
Inventarisatie ouderhulp
We hebben helaas maar de helft van de ouderhulpformulieren terug gekregen. In de
bijlage treft u de nogmaals het ouderhulpformulier aan. Meer hulp is altijd welkom
dus als u het formulier nog niet heeft ingevuld, kunt u dit alsnog doen.
Alarmformulieren
Denkt u eraan om de alarmformulieren in te leveren? We missen er nog een paar.
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Inloopavond
Afgelopen dinsdag was de inloopavond. De kinderen hebben hun ouders rondgeleid in
de nieuw ingerichte school. Het is leuk om te zien dat er ook vanuit het dorp zoveel
interesse is in de vernieuwde school! Het was een gezellige avond!
Luizenexplosie
Gisteren zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen. Bij een recordaantal leerlingen is
hoofdluis gevonden. De ouders van kinderen met luizen en/of neten zijn gisteren
middels een brief vanuit school op de hoogte gebracht. Aangezien luizen erg
besmettelijk zijn, is het belangrijk dat, ook als u geen briefje heeft ontvangen, u uw
kind(eren) controleert op luizen/neten en zo nodig behandelt. Op pagina 3 van dit
Wijzertje treft u informatie aan van de GGD over het bestrijden van luizen. We hopen
dat de school over twee weken luisvrij is!

Studiedag dinsdag 3 september
Dinsdag 3 september heeft het team een studiedag. De kinderen van groep 1 t/m 8

zijn deze dag vrij.

De studiedag bestaat uit twee delen. De ochtend gaan we met de hulp van Anne
Reijrink, onderwijsadviseur, aan de gang met technisch lezen. De resultaten van het
technisch lezen blijven achter bij het landelijk gemiddelde. We gaan ons technisch
leesonderwijs onder de loep nemen, we bespreken de theorie van het technisch lezen
en maken plannen om het technisch leesniveau naar een hoger niveau te tillen.
De middag bestaat uit groepsbesprekingen. De IB’er (Dorothé, intern begeleider)
bespreekt met alle leerkrachten de groepsplannen die opgesteld zijn aan de hand van
de laatste CITO-resultaten en observaties. Tijdens deze besprekingen wordt ieder kind
besproken en wordt bekeken wat deze leerling extra nodig heeft of waarin we kunnen/
moeten verrijken.
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Het schooljaar is weer gestart. Alle kinderen hebben dit jaar een mooi, fris en nieuw
lokaal waar gewerkt kan worden aan de toekomst. Ook wij (de OR) zijn reeds actief met
de aankomende activiteiten, denk aan de Gildefeesten, Sinterklaas, kerst, enz. Van alle
ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te bekostigen. Deze
ouderbijdrage is vrijwillig. De hoogte van de bijdrage is voor aankomend jaar niet
verhoogd en bedraagt €27,50 per kind. Voor het incasseren van de ouderbijdrage zal u
volgende week een betaalverzoek ontvangen. Wanneer het gewenst is om contant te
betalen, kunt u het afgeven bij Jori Gommers, Den Bond 15 te Niftrik. Wij wensen de
kinderen een leuk en leerzaam schooljaar toe!
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Belangrijke data
Za. 31/08 Mexx (groep 7) jarig

Di. 03/09 studiedag team, groep 1 t/m 8
vrij

Nieuwe bibliotheekboeken
We hebben van de bibliotheek
afgelopen week weer een nieuwe
collectie leuke boeken gekregen.
Kinderen kunnen deze lenen om
thuis te lezen. Als het boek uit is,
kan er elke dag van de week een
nieuw boek uitgezocht worden. Voor
groep 1-2-3 zijn er ook grote
prentenboeken bij, een extra tas is
dan gewenst.

Eerste dag Sjuul
Deze week is Sjuul komen wennen
op Sint Jozef. Eind september zal
hij iedere dag op school zijn. Alvast
een fijne tijd op Sint Jozef, Sjuul!

Nog even genieten van het zomerse weer!

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Informatie luizen GGD Gelderland Zuid
Hoofdluis verspreidt zich makkelijk, vooral onder kinderen omdat kinderen veel met elkaar spelen en vaak
bij elkaar zijn. Het maakt in principe niet uit hoe schoon je kind is, elk kind kan hoofdluis krijgen.

Hoofdluis is hardnekkig!
Het luizenprobleem grijpt snel om zich heen doordat hoofdluizen zich snel voortplanten. Ze leggen ongeveer 250 eitjes (neten) in een maand. Het is daarom belangrijk om snel iets te doen, voordat hoofdluis een
hardnekkig probleem wordt en kinderen elkaar blijven besmetten.

Wat kun je zelf doen?
Luis in je haar? Kammen maar! Als je kind hoofdluis heeft, is het advies het haar gedurende twee weken
dagelijks te kammen met een netenkam. Het netenkammetje is de meest vriendelijke methode voor het
haar van je kind. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is
het belangrijk om ook jezelf en anderen te controleren.
Vroeger werd aangeraden alles op 60 graden te wassen wat je kind in de voorafgaande 48 uur had gebruikt, bijvoorbeeld beddengoed, jas, kleding, sjaal, muts, knuffelberen, enzovoort. Het is ook niet nodig om
de jas of tas in een plastic tas aan de kapstok op te hangen wanneer je kind op school, de kinderopvang of
een club is. Dit blijkt niet nodig te zijn. Dagelijks kammen met een netenkam gedurende twee weken is voldoende.

Tips om hoofdluis te voorkomen en snel te behandelen
Controleer regelmatig het haar van je kind en van jezelf.
Breng de kinderopvang, de school, clubs en andere ouders op de hoogte.
Kammen en borstels ontsmetten, uitkoken of weggooien.
Leen ook geen kammen, borstels, mutsen of hoofddoekjes uit.

Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes die gel of haarlak gebruiken iets minder vaak hoofdluis hebben
dan jongens en meisjes die geen gel of haarlak gebruiken. Ook blijkt dat hoofdluis op de middelbare school
bijna net zo vaak voorkomt als op de basisschool.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

