Kwekkeveld nieuws april 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Deze keer wil ik u meenemen in de dagelijkse bezigheden van een directeur. Want u ziet mij vaak
rondracen in het gebouw, op weg naar….
Bijvoorbeeld naar de groep 5, waar ik een interview aan 2 kinderen heb gegeven. Dat was erg leuk.
Rafael en Aimee hadden hele mooie vragen voor mij voorbereid. Waarom ik bijvoorbeeld directeur
wilde worden. Maar ook of ik kinderen had en wat die deden. Het was erg leuk om te doen.
Toevallig was ik ook uitgenodigd om een prentenboek voor te lezen in groep 1-2 bij Janneke. Ook dat
was weer erg leuk om te doen. Een prentenboek over dieren doet het altijd erg goed en de kinderen
waren zeer betrokken bij de les. Complimenten voor de groep. En mooi om zo ook betrokken te zijn
in de kinderen.
Maar ja, het leven van een directeur bestaat ook uit het regelen van nieuwe bomen op het grote
veld. Want daar is wel wat groen noodzakelijk! Of ouders te woord staan bij problemen of zaken die
ouders graag met mij willen delen. Ook dat geeft veel voldoening. Het regelen van nieuwe
chromebooks in de groepen. Het voorbereiden van de studiedag die in het verschiet ligt. Kortom,
genoeg te doen en met veel plezier!
Met vriendelijke groeten,
Monique Klaassen
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Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in maart zijn gestart op onze school van harte welkom!







Fien van der Heijden
Janneke Schellekens
Nikki van Drunen
Nadia Zbayri
Luka van der Dungen
Christian van Aarle

Wij wensen hen veel plezier toe op onze school!
Ouderportaal adressen
Wij krijgen regelmatig vragen van ouders dat ze graag in contact willen komen met de ouders van
kinderen uit de klas, maar dit niet kunnen omdat ze geen klassenlijst hebben. In ouderportaal zit een
optie waar je de adresgegevens van de klasgenoten van je kind kunt terugvinden. Als ouder moet je
zelf deze optie openzetten, zodat andere ouders dit kunnen zien. U bepaalt zelf of andere ouders
deze gegevens kunnen zien.
Nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar komt al weer in beeld. We zijn al bezig met de voorbereidingen. Een aantal
zaken zijn voor u als ouders minder van belang. Maar hoe gaat het met de klassenindeling, hoeveel
groepen en hoe is de groepsbezetting wat betreft leerkrachten? Allemaal vagen waar u waarschijnlijk
nieuwsgierig naar bent. We zullen u dan ook in de komende nieuwsbrieven mee gaan nemen in de
keuzes die gemaakt worden. En u mag ervan uitgaan dat we dit op een zeer zorgvuldige wijze zullen
vormgeven. Met oog voor de kinderen en collega’s!

BSO/ Freekids
Steeds meer kinderen gaan na schooltijd naar de BSO of de Freekids.
Soms is dit heel regelmatig en soms flexibel. Hierdoor is het voor kinderen en leerkrachten niet altijd
duidelijk. Wij vragen u, als ouder/verzorger, om de leerkracht op de hoogte te stellen of uw kind na
schooltijd naar de BSO of Freekids gaat.
Zo kunnen we misverstanden voorkomen.
Ziek of toch naar school?
We merken regelmatig op school dat kinderen naar school gebracht worden die niet helemaal fit zijn.
Kinderen voelen zich in de ochtend al niet lekker, gaan toch naar school. De leerkracht moet dan in
de loop van de dag bellen omdat het kind te ziek is.
Voor het kind, zijn/haar klasgenootjes en de leerkracht geen ideale situatie.
Het is natuurlijk ook een dilemma, wanneer houdt u uw zoon/dochter thuis en wanneer kan hij/zij
het weer proberen?
Bij echt ziek denken wij aan koorts, overgeven, diarree.
Wij begrijpen ook dat klachten die niet direct zichtbaar zijn (buikpijn, hoofdpijn, oorpijn), het
proberen waard zijn.
U kent uw kind het beste! Dus kijk goed naar uw kind en maak een juiste inschatting. Komt uw kind
niet helemaal fit naar school, zorg dan dat uw bereikbaar bent.
Want een ziek kind wil graag bij zijn of haar ouders zijn.
Robotfeest “Ik en mijn Robot” in het SKOSO Ontdeklab
SKOSO, de onderwijsstichting in Sint-Oedenrode, organiseert een robotfeest.
In de bijlage leest u daar meer over.
Schoolreisje
De datum van ons schoolreisje is gewijzigd naar dinsdag 21 mei. Noteert u deze datum in uw
agenda? Meer informatie volgt.

Hoofdluis
Wij willen u vragen om regelmatig uw kind(eren) te controleren op
hoofdluis. Dit is belangrijk, omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt. De
verspreiding van luis heeft niets met schoon of vies te maken. Het kan
iedereen overkomen!
Controleren:
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Tussen het haar kunt u de hoofdluizen
soms zien bewegen. Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen hebben,
roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Ook als u geen luizen ziet, maar wel witte,
grijze, of zwarte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis.
Behandelen:
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een
fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn
moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag
kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.


Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de
klitten uit het haar.








Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de
hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk
doorkamt.
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na
afloop weg.
Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje
waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.
Spoel de crèmespoeling uit het haar.
Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.

Op de site van het RIVM treft u onder andere een filmpje
(http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Informatiemateriaal/Voorlichtingsfilm_over_hoofdl
uis/RIVM_Hoofdluisvideo) aan met instructies hoe u effectief kunt controleren en behandelen
wanneer u hoofdluis heeft gevonden. Ziet u geen luizen, controleer dan toch regelmatig.

