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Jarigen

In de Herfstvakantie zijn
Rafaël, Britt, Djim, Rens,
Jolie, Rosie, Feline, Dani en
Morris jarig. In de week na
de herfstvakantie is het feest
bij Aurelia, Bodi, Liv,
Cheyenne, Kane en Florian jarig. Wij wensen
jullie alvast een hele fijne verjaardag!
Voorlichting luizen
Gisteren was er een nuttige bijeenkomst van
de luizenpluisouders en de
schoolverpleegkundige.
Naast het uitwisselen van tips kwam ter
sprake hoe belangrijk het is dat ouders hun
kinderen regelmatig controleren op luizen.
Daarnaast blijkt het ook echt noodzakelijk om,
als een kind luis heeft, twee weken lang elke
dag de haren uit te kammen, bij lange haren
eventueel met crèmespoeling. Dat geldt dan
niet alleen voor
het kind dat
luizen heeft
maar ook voor
alle huisgenoten.
Er zijn diverse
(chemische)
middelen in de
handel maar uiteindelijk is twee weken
kammen het meest effectief en moet dat ook
als er een antiluizenmiddel is gebruikt.
In de week na elke vakantie wordt standaard
op school gecontroleerd en als er luizen zijn,
wordt er een week later nogmaals
gecontroleerd. Voor meisjes met lange haren
werd nog als tip gegeven om het haar in een
staart of vlecht te laten dragen. Heel veel gel
in de haren doen of haarlak spuiten is niet
bewezen effectief.
Mocht u thuis ontdekken dat uw kind luis
heeft, wilt u dit dan ook even doorgeven op
school?

Studiedag
Op maandag 29 oktober hebben alle
leerkrachten van onze stichting een
gezamenlijke studiedag. Voor de kinderen
duurt de herfstvakantie dus een dag langer.
Ondertussen bij de Overblijf
De eerste weken van het schooljaar zijn
voorbij gevlogen, en ons team van Brood &
Spelen heeft al heel wat leuke uurtjes mogen
doorbrengen met de kinderen.
Zoals jullie al hebben kunnen lezen, is Danny
van Team Sportservice ons team tijdelijk
komen versterken, en ik ben blij jullie te
kunnen melden dat hij na de herfstvakantie
weer terugkomt om leuke sportactiviteiten te
organiseren voor de kinderen.
Danny staat afwisselend op het grote plein en
het veldje voor de school.
Vorige week heeft hij
met de kinderen van
de groepen 3 allemaal
verschillende tikspelen
gespeeld en dit was
een groot succes!
Danny staat iedere donderdagmiddag van 15.0016.00 uur in de gymzaal van De Blauwe Tram,
voor een sportinstuif waar alle
basisschoolkinderen gratis mogen komen
sporten, aanmelden niet nodig! In de
herfstvakantie organiseert Team Sportservice ook
nog een leuke, gratis sportinstuif, op
donderdag 25 oktober van 11.00-13.00 uur in de
Korverhal.
Inmiddels werk ik ook samen met Filip van
Sportfever, om nog meer kinderen kennis te
laten maken met de sportactiviteiten tijdens
de overblijf. Tot het eind van het jaar gaan we
werken met een rooster, waarbij alle groepen
een keer aan de beurt komen om met Filip te
sporten, inclusief de kleuters. Hierover later
meer. Filip staat elke donderdag op het veldje
voor de school.
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Op het kleuterplein is het ook een gezellige
boel, en hebben de kinderen kennis kunnen
maken met de nieuwe pleinwacht, Carla. Zij
staat nu al bekend als de ‘touwtjesjuf’, omdat
ze samen met de kinderen touwtjes haakt,
waar ze vervolgens touwfiguren mee kunnen
maken, zoals ‘de kop en schotel’. Carla staat
afwisselend op het grote plein en het
kleuterplein.
Iedereen een fijne herfstvakantie toegewenst
en tot de volgende keer!
Inge, schoolcoördinator Brood en Spelen.

We wensen u een hele fijne herfstvakantie!
Tot dinsdag 30 oktober.

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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