Regel van de maand
De regel waar de komende maand extra aandacht
aan besteden is: Problemen lossen wij met praten op.
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Afsluiting thema Middeleeuwen

Luizen
Helaas, ze zijn er weer… Wilt u de kinderen regelmatig controleren en indien nodig ze zo
snel mogelijk behandelen?
Informatie over Hoofdluis van het RIVM.
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 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. 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.
Luis Thuis
Het RIVM heeft een onderzoek 'Luis Thuis?' waar mensen kunnen melden of ze thuis last
hebben van hoofdluis. Met dit onderzoek wil het RIVM meer weten over het hebben en
krijgen van hoofdluis. Zo blijkt uit het onderzoek dat vooral meisjes met lang haar vaker
hoofdluis hebben dan kinderen met kort haar.
Schoolfruit
Net als vorig jaar, mogen wij dit jaar meedoen met het Europees
schoolfruit en groente programma. Komende week gaan we starten met
EU-schoolfruit!
De kinderen krijgen dan op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
aangeboden. Elke week worden er 3 verschillende soorten groenten
en/of fruit gebracht.
Op deze dagen hoeven de kinderen dus geen eten mee voor de ochtendpauze, drinken
wel! Indien de kinderen wel eigen eten/drinken meenemen zouden wij het fijn vinden als
de kinderen op deze dagen alleen gezonde tussendoortjes meenemen.
We zijn op zoek naar ouders die op woensdag ochtend het groente en fruit willen
klaarmaken, denk aan snijden en schillen (indien nodig).
Aanmelden mag bij juf Karin (graag via de mail).

Bijenkorf
De bijenkorf heeft de afgelopen twee weken heel hard gewerkt aan ons thema
Middeleeuwen. We leerden alles over ridders, jonkvrouwen en kastelen. Hieronder een
korte impressie:

Afgelopen dinsdag zijn we naar de voorstelling van Agent en Boef in het Kielzog geweest.
We hebben heel veel gelachen en het was erg gezellig.
Woensdag kregen we bezoek van ‘Toet toet’ van Streetwise. Alle kinderen kregen een
verkeersdiploma. Knap gedaan allemaal!

Vossenhol
Juf Lisette:
Juf Lisette was vorige week voor het laatst bij ons in de klas. Ze heeft 8 weken bij ons
stage gelopen. We hebben veel van haar geleerd. De meeste kinderen vonden de lessen
met de insecten toch wel het leukst! We wensen haar veel plezier in de bijenkorf.
Klooster:
Groep 5/6 is vrijdag 19 oktober naar het klooster in Ter Apel geweest. Hier hebben wij
veel geleerd over het leven in het klooster. We mochten allemaal een habijt aan. We
kregen een rondleiding door het klooster. Daarna hebben we nog een film gezien en
mochten we een speurtocht door het klooster doen. We vonden het heel leerzaam om
daar heen te gaan.
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Beste ouders/verzorgers,
In januari willen wij weer een Bag2School actie gaan doen. Heeft
u kleding, gordijnen, knuffels, schoenen etc. die opgeruimd
kunnen worden voor de kleding bak, denk dan aan ons!
School krijgt per kilo een klein bedrag wat weer interessant is
om leuke activiteiten voor te organiseren.
Helpt u ook weer mee?
Dan is er nog een dringend verzoek net betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. Er
wordt helaas weinig gehoor gegeven aan onze eerdere oproep. Graag herinneren wij u er
aan dat zonder deze bijdrage veel activiteiten niet kunnen worden gedaan of zelfs ons
aanstaande Sinterklaas viering zeer karig zal gaan worden als er geen betalingen volgen.
Heel jammer voor de kinderen lijkt mij.
Daarom verzoeken wij jullie allen dringend om de vrijwillige ouderbijdrage van 20 euro
per kind alsnog te voldoen.
Alvast bedankt namens de kinderen!
Met vriendelijke groet,
De ouderraad.
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Activiteitenagenda

Activiteit
Sinterklaas

Wat?
intocht

Wanneer?
zaterdag 17 november

technische dienst

klussenlijst afwerken

laatste vrijdag van de maand

Aanspreekpunt
Team i.s.m.
ouderraad
WSV
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We wensen alle kinderen een fijne Sint Maarten en een goed
lang weekend. Tot dinsdag!

Team Jan Ligthartschool

