Week 49 - jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Larissa van Verseveld
Nick van Doorn
Meester Hans
Mike de Leeuw

10 december
16 december
16 december
18 december

12 jaar
11 jaar
7 jaar

Opnieuw stakingsdag primair onderwijs: dinsdag 12 december. Wij doen ook mee!
In navolging op de staking van 5 oktober jl. zal er op dinsdag 12 december weer landelijk gestaakt
worden in het primair onderwijs. De scholen van onze stichting zullen hieraan meedoen en dus ook ons
team. Die dag is de school dicht en zijn de kinderen vrij.
Opbrengst Kinderpostzegels groep 7/8
De leerlingen van groep 7/8 hebben van de stichting Kinderpostzegels een certificaat ‘Superschool’
ontvangen. De opbrengst van de Kinderpostzegels was dit jaar maar liefst € 2241,13. Alle leerlingen van
groep 7/8 willen wij hartelijk danken voor deze goede verkoop!
Groep 7/8
Juf Suzanne is nog niet geheel beter maar zij gaat langzaam terug komen. Tot aan de kerstvakantie
hebben wij meester Gerard en meester Nico bereid gevonden om de leerlingen van groep 7/8 les te
geven. Zij hebben samen afspraken gemaakt hoe zij met de leerlingen gaan werken tot aan de
kerstvakantie. Juf Suzanne zal vanaf 11 december weer te zien zijn op school en haar terugkeer
langzaam aan gaan opbouwen.
Daarnaast hebben wij ook externe hulp aangevraagd voor deze groep. Wij doen er alles aan om een
goede sfeer te creëren in deze groep. Hierbij doen wij ook een beroep van U als ouders om ons hierin te
ondersteunen.
Kerst
Sinterklaas is het land nog niet uit of de voorbereidingen voor kerst zijn alweer in volle gang.
Ten eerste zijn wij nog op zoek naar kerstversieringen.
Heeft u nog wat versiering liggen wij kunnen het goed gebruiken.
Vrijdagochtend 15 december gaan we kerststukjes maken.
Hiervoor nemen de kinderen mee:
- Een bakje met
- Een stuk vochtig gemaakte oase
- Kaars
- Versiersels
- Groen
Donderdagavond 21 december van 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur vieren we het kerstfeest op
school. Dit jaar zullen wij gezamenlijk eten in de klassen. Iedere kind maakt een gerecht en neemt dit
’s avonds mee naar school. Om 17.50 uur gaat de school open om alle lekkere hapjes te brengen zodat
we om 18.00 uur kunnen beginnen.
Natuurlijk heeft u vast zelf leuke ideetjes voor lekkere hapjes .U kunt ook denken aan bv. gehaktballetjes,
wraps, stukjes pannenkoeken, saté stokjes, pizzaatjes, fruit spiesje, (ongeveer 15 stuks). Dit jaar hoeven
er geen toetjes te worden gemaakt. De OR zorgt voor een feestelijk toetje.
De kinderen hoeven geen bord, beker, bestek mee te nemen.
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Op de gang hangen vanaf donderdag 7 december intekenlijsten waar u kunt opschrijven wat voor een
hapjes u gaat maken.
Om 19.00 uur kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen en genieten van een drankje onder
muzikale begeleiding op het schoolplein.
Voordat de kinderen naar huis gaan, graag de schalen e.d. van de hapjes mee naar huis nemen.
Vrijdagochtend 22 december
Alle kinderen zijn om 12 uur uit en kunnen dan genieten van een welverdiende vakantie!
Deze ochtend zullen er een aantal workshops zijn in de verschillende groepen.

ANWB Streetwise komt 11 december a.s. op school en daardoor tijdelijke wegafsluiting .
ANWB streetwise komt op maandag 11 december bij ons op school om verkeerslessen te organiseren.
ANWB Streetwise is een verkeersprogramma dat alle kinderen van de basisschool leert om beter om te
gaan met het huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de
kinderen graag ANWB Streetwise aan.
Wij willen u erop attenderen dat i.v.m. dit project een gedeelte van de J.R. Zeemanstraat ( de route langs
de school) op maandag 11 december van 10.00 tot 12.00 uur voor al het verkeer is afgesloten. De
gemeente heeft toestemming verleend voor de wegafsluiting.
Waarom is deze tijdelijke wegafsluiting nodig?
Alleen de leerlingen van groep 5 en 6 volgen hun les op straat. Zij leren over de remweg van een auto en
het gebruik van een veiligheidsgordel en stoelverhoger. Bovendien ervaren de kinderen in een lesauto,
door zelf te remmen (dubbele bediening), wat de remweg is en dat een auto niet gelijk stilstaat. De les
wordt gegeven door professioneel opgeleide instructeurs van de ANWB. Om optimale veiligheid te
kunnen waarborgen zijn wij genoodzaakt om een deel van de J.R. Zeemanstraat af te sluiten voor het
verkeer.
Wij hopen op uw medewerking en uw begrip!
Wat voor oefeningen leert uw kind deze ochtend?
In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het
kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met
een spannende gele elektroauto.
Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger
komt in deze les aan bod.
Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres.
Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig
fietsen naar de middelbare school.
We gaan er een leerzame ochtend van maken!
Oproepje
Is er misschien een ouder die de kinderen muzikaal kan begeleiden tijdens het zingen? Graag even
doorgeven aan de leerkracht.
Materialen
Wij zijn op zoek naar:
- glazen potjes
- plastic tasjes
- kerstballen of versieringen voor in de kerstboom
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Activiteiten
Belangrijke

data

Maandag 11 december
ANWB Streetwise
Groep 7/8 moet deze dag de fiets meenemen
Dinsdag 12 december
Staking leerkrachten, alle kinderen zijn dan vrij!
Vrijdag 15 december
Kerststukjes maken
Donderdagavond 21 december
Kerstfeest
Vrijdag 22 december
Alle kinderen zijn om 12 uur uit
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Hoofdluis, iedereen kan het krijgen!
Hoofdluis komt regelmatig voor. Misschien hebben jullie als gezin er al eens mee te maken gehad.
Hoofdluis hebben is natuurlijk geen pretje, maar schaamtegevoelens zijn niet nodig! Iedereen kan het krijgen.
Luizen maken geen onderscheid tussen vies of schoon haar. Regelmatig haren wassen helpt dus ook niet om
hoofdluis te voorkomen. En waar sommige mensen vaak door een mug geprikt worden en anderen niet, geldt dat
ook bij hoofdluis. Het ene kind is er gevoeliger voor dan het anderen kind. Onderzocht wordt of dit dan toch te
maken heeft met de temperatuur of smaak va het bloed.
Vooral kinderen krijgen hoofdluis omdat ze vaak dicht bij elkaar in de buurt spelen. De luizen lopen dan
gemakkelijk over. Bijvoorbeeld wanneer kinderen met elkaar spelen en met hun hoofden dichtbij elkaar zitten.
Ook kan het bijvoorbeeld wanneer kinderen elkaars kam gebruiken, in het zwembad zitten of tijdens de gymles.
Als een kind hoofdluis heeft kunnen de andere kinderen op school dus heel gemakkelijk worden besmet.
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk op het hoofd. Hoofdluizen kunnen ontdekt worden door alle gezinsleden te
kammen met een stofkam, dit is een fijntandige kam. Iedereen zou eigenlijk in bezit van een fijntandige kam
moeten zijn zodat er ongeveer een keer per week op hoofdluis gecontroleerd kan worden. Als het namelijk snel
wordt ontdekt, kan direct met de behandeling worden begonnen. Verdere verspreiding wordt dan tegengegaan.
Omdat hoofdluizen zich zo gemakkelijk verspreiden is het heel goed mogelijk dat binnen een school of binnen een
gezin meerdere mensen zijn besmet.
De eitjes, neten genoemd, zijn kleine witgrijze puntjes die aan de haren vastgekleefd zitten. Zowel luizen als neten
zitten bij voorkeur op warme en donkere plekken, zoals onder de pony, achter de oren en in de nek. Door op die
plaatsen de haren te controleren zijn de hoofdluizen te ontdekken.
Het heeft geen zin om ter voorkoming van hoofdluis, bestrijdingsmiddelen te gebruiken!
Ontdekt u hoofdluis bij uw kind? Geeft u dit dan direct door aan de directeur of leerkracht. Zij kunnen ouders van
kinderen in de groep waarschuwen en vragen hun kind te controleren. Op deze manier wordt verdere verspreiding
voorkomen. Om hoofdluizen te bestrijden is het belangrijk om twee weken lang dagelijks te kammen. Eventueel
kunt u daarnaast een hoofdluismiddel gebruiken waarin het product Dimeticon is toegevoegd, dit kunt u bij de
apotheek of drogist kopen. Het wassen van beddengoed/kleding/knuffels etc. is niet meer nodig!
We hopen met elkaar de hoofdluis zo goed mogelijk te bestrijden. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd
contact opnemen met GGD Gelderland-Zuid, Jeugdgezondheidszorg Rivierenland (088) 144 74 50.
Tip om te kijken: RIVM-hoofdluisvideo Luis in je haar? Kammen maar!
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