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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Wij horen bij elkaar
Afgelopen maandag hadden we met de hele school een mooi aftrap van het thema Wij horen bij
elkaar van De Vreedzame school.
Alle kinderen en leerkrachten samen op de foto

met dank aan Babs Woest

Oekraïense kinderen
Vanaf 19 september zullen de 4 nieuwe Oekraïense leerlingen bij ons op school komen.
LuizenIn groep 7 en in groep 2 zijn luizen geconstateerd. De ouders hebben al maatregelen getroffen,
maar het is wel belangrijk dat iedereen weer even extra aandacht heeft voor het controleren op
luizen.
Mocht uw zoon/dochter luizen hebben dan graag doorgeven zodat wij ouders kunnen waarschuwen
dat er in de klas luizen zijn.
Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine parasieten die tussen de haren op het hoofd leven en daar overleven door
bloed te zuigen. Hoofdluizen zijn vooral vervelend, ze zorgen voor veel jeuk. En ze kunnen zich snel

verspreiden onder groepen kinderen. Luizen komen niet alleen voor bij kinderen op de basisschool,
maar bij kinderen die naar de middelbare school gaan. Vooral kinderen met lang haar hebben vaker
last van hoofdluis, waarschijnlijk omdat de hoofdluis dan makkelijker van het ene hoofd naar het
andere kan overgaan. Luizen verspreiden zich niet via jassen, (verkleed-)kleren, petten of
beddengoed.
Controleren
Wilt u hoofdluis voorkomen, dan is het belangrijk om regelmatig te controleren. Zo kunt u hoofdluis
in een vroeg stadium ontdekken en is de behandeling makkelijker. U kunt kinderen en uzelf
controleren door goed tussen de haren te kijken, vooral achter de oren en in de nek. De hoofdluizen
zijn ongeveer 3 milimeter groot en ze bewegen. Ook als u grijswitte puntjes ziet die een de haren
vastgepakt zijn, is er mogelijk sprake van hoofdluis. Dit zijn de eitjes van de hoofdluis.
Behandelen
Als uw kind hoofdluis heeft, is het belangrijk om dit grondig aan te pakken. Controleer ook alle
gezinsleden en vertel vriendjes en de leerkracht dat uw kind hoofdluis heeft. U kunt hoofdluis
behandelen door twee weken lang elke dag de haren te kammen met een fijntandige kam. Dat gaat
het beste in combinatie met crèmespoeling. De eitjes kunt u met uw nagels van de haren
verwijderen. U kunt ook een antihoofdluismiddel gebruiken. Het is belangrijk om ook dan twee
weken lang elke dag de haren uit te kammen met een fijntandige kam.
Ouderportaal
De leerkrachten hebben in het ouderportaal weer open data en tijden opengezet zodat u zich kunt
inschrijven voor de kennismakingsgesprekken. Deze vinden plaats in de week van 19 tot 23
september.
Heeft u als nieuwe ouder nog geen activatielink voor het ouderportaal ontvangen? Geef dit dan even
aan via directie.deriemsloot@comprix.nl , dan zorgen wij ervoor dat u deze zo spoedig mogelijk
ontvangt.
Kennismakingsgesprekken
Bij de kennismakingsgesprekken is het de bedoeling dat ouders en leerkrachten elkaar beter leren
kennen. Het is dus geen gesprek over prestaties, maar om samen te kijken wat er nodig is om er met
elkaar een fijn schooljaar van te maken. Leerlingen vanaf groep 4 zijn ook van harte welkom bij dit
gesprek. Het gaat ook over de wijze waarop u als ouder het fijn vindt dat er gecommuniceerd wordt
over en met uw kind, maar ook om al een band op te bouwen met elkaar, zodat we van elkaar weten
hoe we het komende jaar het beste met elkaar kunnen communiceren en wat de verwachtingen zijn.

AVG
Bij de inschrijving van uw zoon/dochter krijgt u altijd een formulier of uw kind wel of niet op de foto
mag. Dit mag u altijd weer bijstellen. Wanneer u hier wijzigingen in wilt aanbrengen, dan mag u dit
doorgeven aan directie.deriemsloot@comprix.nl
Gegevens doorgeven
We merken af in onze administratie dat niet alle gegevens meer helemaal kloppen. Bijv. tel nummers
die niet meer actief zijn en een enkele keer zelfs het adres bij een verhuizing. Wilt u wanneer er
wijzigingen zijn deze doorgeven aan school? Dan houden we alles up to date. Alvast bedankt.

Type diploma
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zich weer inschrijven voor een Typcursus via
Instituut Noord.
Bij voldoende deelname kan deze cursus op locatie gegeven worden.
Een goede beheersing van het toetsenbord is tegenwoordig steeds belangrijker.
Wanneer uw kind mee wil doen aan deze typecursus kunt u het inschrijfformulier weer ingevuld
teruggeven aan de leerkracht voor 14 september)
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