1

’t Kuierjournaal
14e jaargang no. 5: 01-11-19

Contactavonden

Website

Graag willen wij u uitnodigen voor de
eerste contactavond op woensdag 13 of
donderdag 14 november. Bij groepen met
veel leerlingen is er ook een contactavond
op maandag 11 of dinsdag 12 november.
Via Klasbord hoort u de exacte dagen. Op
de eerste contactavond staat het
welbevinden van uw kind(eren) centraal.
We gaan ervanuit dat elke
ouder/verzorger gebruik maakt van deze
contactavond. De kinderen van groep 8
worden ook uitgenodigd om bij het
gesprek aanwezig te zijn. De uitnodiging
en planning van deze avond gaat ook via
Klasbord. Middels Klasbord kunt u uw
wens ten aanzien van dag en dagdeel
kenbaar maken. Denkt u er wel aan dat
wanneer u meerdere kinderen op school
hebt zitten, ook meerdere ‘Klasborden’
gebruikt. Willen gescheiden ouders s.v.p.
eerst met elkaar overleggen en daarna
een zelfde voorkeur aangeven. Hebt u
geen voorkeur kenbaar gemaakt, dan
nemen wij de vrijheid u in te delen.
Om een goede planning te kunnen maken,
kunt u tot en met donderdag 7 november
via Klasbord reageren naar de
desbetreffende leerkracht(en). Op vrijdag
8 november ontvangt u van de
leerkracht(en) via Klasbord een overzicht
van data en tijdstippen waarop u bent
uitgenodigd.

Graag nogmaals uw aandacht voor onze
website: www.klimopschoolrijssen.nl.
Hier vindt u bijvoorbeeld digitaal ons
informatieboekje, schoolgids,
Kuierjournaal, formulier voor
verlofaanvraag, leerkrachten met
emailadres, nieuws van de groepen en
een kalender met onder andere data van
vrije dagen. Deze kalender is ook te
vinden bij ‘mijnschoolinfo’.

Ter herinnering…
Komende woensdag hebben de kinderen
geen school in verband met een
landelijke stakingsdag in het onderwijs.

“Zonder griepgolf komt het water al tot de
lippen”
Vier van de tien scholen voor basis- en
voorgezet onderwijs hadden bij de start van
het schooljaar al last van de tekorten.
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Hoofdluis
Iedere maandag na een vakantie van een week of langer wordt er bij ons op school door een
enthousiaste en betrokken groep ouders bij alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Helaas zijn we dit schooljaar nog niet luisvrij geweest. We willen u dan ook vragen om alert te
zijn op hoofdluis en dit te melden bij de leerkracht van uw kind, zo gauw u ontdekt dat één van
uw kinderen hoofdluis heeft. Dan kunnen we eerder controleren en een uitbraak zo snel
mogelijk onder controle proberen te krijgen. Hoofdluis is immers voor iedereen vervelend:
- voor het kind dat hoofdluis heeft, omdat het vooral erg jeukt!
- voor u als ouder, omdat een adequate behandeling veel tijd kost.
- voor onze ‘luizenpluizers’, omdat zij hun veelal spaarzame vrije tijd moeten vullen met extra
controles, die zij overigens met alle liefde voor jullie kinderen doen.
Omdat hoofdluis een hardnekkig probleem kan zijn wanneer er onvoldoende maatregelen
genomen worden, willen we u middels onderstaande informatie van het RIVM wijzen op hoe te
handelen wanneer er bij uw kind hoofdluis is ontdekt. Dit om verdere besmetting te
voorkomen en een uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Dit willen we toch
allemaal?
Wat zijn Hoofdluizen?
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden
onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per
maand. Begin bij het ontdekken van hoofdluis de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde
dag.
Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd
naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze
verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels.
Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter
bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare
school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op
hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het
haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden,
klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar
niet steeds opnieuw besmetten.
Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig
te controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de
behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is
twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam. In onze
instructiefilm kunt u zien hoe u het beste kunt controleren en behandelen.
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Controleren
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de
oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis
(neten).
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten
dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders
van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten)
controleren op 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.
Hoe kunt u kammen?
•

•

•
•
•
•

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.

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het
belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit.

Bron: RIVM
Neten in verschillende stadia
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Schoolontbijt
Op vrijdag 8 november gaan de kinderen
en leerkrachten samen op school
ontbijten. Alle kinderen worden om half 9
in hun eigen lokaal verwacht, waar het
ontbijt door de leerkrachten is klaar gezet.
Langzamerhand is het al een traditie
geworden op onze school om mee te doen
aan het Nationaal Schoolontbijt. We
vinden het belangrijk dat kinderen goed
ontbijten voor ze op school aan het werk
gaan. Tijdens een schooldag wordt er heel
wat van de kinderen gevraagd en daarom
moet de start van de dag goed zijn. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten
wel eten en drinken voor de lunch
meenemen.

Klim-Op theater
Op vrijdag 15 november is er weer
Klim-Op theater. De groepen 3 en 7
verzorgen deze morgen twee keer een
‘voorstelling’ en wel om 9.15 uur en 11.00
uur. Bij deze nodigen wij de ouders van de
leerlingen uit groep 3 en 7 van harte uit
om vanaf 11.00 uur aanwezig te zijn bij de
tweede voorstelling van het Klim-Op
theater.

Anti-pestweek

Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november is
bij ons op school de “Anti-pestweek”. Er
is een nationale week tegen pesten in
september. Echter omdat wij na de
zomervakantie al 3 gouden weken
hebben gehad en deze nationale week
tegen pesten daar wel snel achter aan
kwam, hebben we met het team besloten
deze anti-pest week op onze school te
verplaatsen naar komende week.
Deze week staat pesten en het
voorkomen van pesten centraal.
Het thema is schoolbreed: “Wees een
held met elkaar”.
Dagelijks zullen activiteiten in de groepen
plaatsvinden om het verschil tussen
plagen en pesten te herkennen, de
verschillende rollen bij pesten te
herkennen en hoe je elkaar kunt helpen
pesten tegen te gaan. Ook zullen we met
de hele school een groepswerk maken
dat symbool zal staan tegen pesten.
Wellicht kunt u thuis hierover ook met
uw kinderen in gesprek gaan.
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Gevonden voorwerpen
Om er voor te zorgen dat ons gebouw er netjes blijft uitzien, worden op vrijdag spulletjes die in
de gang blijven liggen verzameld in een grote bak onder de trap bij groep 1b. Tijdens de
contactavonden worden de gevonden voorwerpen uitgestald in de hal. Blijven ze daarna nog
liggen, dan gaan ze naar een goed doel.

Allerzielen
Tijdens de viering van Allerzielen op zaterdag 2 november om 18.30 uur in de Dionysiuskerk is
er een kindernevendienst. We gaan luisteren naar een verhaal en maken een mooi lichtje voor
een dierbare overledene. Samen lopen we na afloop van de viering naar het kerkhof aan de
Enterstraat, waar we de lichtjes laten branden voor de mensen die gestorven zijn. Je mag de
lichtjes op het kerkhof op een graf plaatsen of mee naar huis nemen.
Alle kinderen zijn van harte welkom.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 15 november
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