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Datum Opmerking / thema

week 12 + 13 Oudergesprekken groep 1 t/m 7

25 maart MR-vergadering

1 april Paasactiviteit

1 april Rapporten

2 april groep 3/4 VRIJ

5 april 2e Paasdag VRIJ

KIND-OUDERGESPREKKEN

Momenteel zijn we in de groep 2 t/m 7 de CITO-toetsen af aan het nemen. De resultaten
hiervan zullen we natuurlijk met jullie bespreken tijdens de kind-oudergesprekken die
gepland zijn in week 12 en 13 (vanaf 22 maart). Deze zullen dit keer via MEET zijn. Hiervoor
ontvangen jullie een uitnodiging.
Het kan incidenteel voorkomen dat nog niet alle CITO-toetsen afgenomen zijn, door
afwezigheid van leerlingen. In dat geval zullen de resultaten van die toetsen nog op een later
tijdstip met jullie gedeeld worden.
Op donderdag 1 april krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.



PAASACTIVITEIT

Donderdag 1 april zal de Paasactiviteit zijn op school. Op deze dag hoeven de kinderen geen
tussendoortje mee  te nemen; wel hun lunchpakket.
De leerkrachten zullen in de groepen een gezellige activiteit organiseren, die voldoet aan de
huidige corona-maatregelen.

DE KUNSTWEKEN

Wij doen weer mee met een bijzonder kunstproject:

Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN

Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom doet onze school mee aan een bijzonder project
beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN. Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en
ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het
begin…

Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op internet zodat
iedereen het werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog
eens allerlei leuke spulletjes met die tekening erop kunt bestellen.

Alle groepen gaan nu eerst kennis maken met leven en werk van een beroemde kunstenaar.
Vol inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.

Meer info? Klik op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ

https://www.youtube.com/watch?v=Koa9VoBNFsQ


ENQUÊTE CONTINUROOSTER

Denken jullie aan het invullen van de enquête mb.t. het continurooster?
Dat kan nog t/m zondag 21 maart.

HOOFDLUIS

Bij een of meer kinderen op onze school is hoofdluis gevonden. Dat is natuurlijk voor deze kinderen
en hun ouders erg vervelend, maar het is beslist geen schande. Hoofdluizen zijn echte "overlopers"
en zijn geen teken van slechte verzorging; in principe kan elk kind en elke volwassene hoofdluis
oplopen.

De attente ouders hebben het meteen laten weten zodat alle andere ouders hun kind kunnen
controleren. Dit is belangrijk omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt. Controleer dus jullie kind(eren)
en jezelf nauwkeurig. Dat doen jullie door goed tussen de haren te kijken. Soms zie je de hoofdluizen
bewegen. Maar ook als je geen luizen ziet en wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van
hoofdluis. Die puntjes, de neten, kunnen zich ontwikkelen tot luizen. Om vast te stellen of het om
hoofdluis gaat kun je het haar kammen met een luizen- of netenkam boven wit papier of de wasbak.
De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde
spikkels. Inspecteer in ieder geval het haar achter de oren en in de nek goed.

Constateer je luizen, begin dan meteen met behandelen en kijk de rest van het gezin goed na.
Behandelen kan op 2 manieren: de uitkammethode of een antihoofdluismiddel in combinatie met
kammen.

Behandeling is alleen zinvol als er hoofdluis is en/of bij onbehandelde neten dichter dan enkele
centimeters bij de hoofdhuid. De antihoofdluismiddelen werken niet preventief!

https://www.rivm.nl/hoofdluis

https://www.rivm.nl/hoofdluis

