Nieuwsbrief
31 januari 2018
Nummer 18
Het thema van trefwoord is: ‘Je krijgt wat je verdient’

Wie een prestatie heeft geleverd, verdient een beloning. Dat stimuleert om een volgende keer weer je
best te doen. Het ‘je- krijgt- wat- je- verdient- principe’ gaat uit van een eerlijke beloning. Toch is het maar
de vraag of je altijd krijgt wat je had verwacht.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is meegenomen € 7,50.
Wij feliciteren…..
Derk, Zoë, Jens en Niek de Weerd met de geboorte van hun dochter en zusje Ella. We
wensen hen veel geluk samen.
Jarigen
Deze week zijn er geen jarigen.
Acties in het onderwijs – school gesloten op woensdag 14 februari
Zoals al eerder bekend is gemaakt, gaan de acties in het primair onderwijs door. Voor NoordNederland is er opgeroepen tot een staking op woensdag 14 februari. Ons bestuur heeft
gemeld dat het uitgangspunt gelijk is aan de vorige acties: de scholen zijn gesloten.
Binnenkort sturen we u nog een aparte brief hierover.
Overgang van opvang naar groep 1
We merken dat er onduidelijkheid is
over de overgang van de
(peuter)opvang naar de kleutergroep.
In juni 2017 is gemeld dat plaatsing van
kleuters van 3 jaar en 10 maanden in
overleg mogelijk zou kunnen zijn. We
merken dat het nu zo lijkt alsof alle
kinderen op die leeftijd meteen naar de
kleuters gaan. Dat is niet bedoeling
geweest van deze opmerking in juni.
Daar zijn we niet duidelijk in geweest.
Excuus daarvoor.
In de schoolgids 2017 – 2018 hebben we dat zo verwoord:

Voordat een kind 4 jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen. Afspraken hierover maakt u
met de groepsleerkracht van groep 1.
In overleg met de school is het in een aantal gevallen ook mogelijk om kinderen van 3 jaar en 10 maanden
alvast te plaatsen in groep 1. We kijken daarbij naar de ontwikkeling van het kind, de zindelijkheid, de
zelfstandigheid e.d.
We plaatsen een kind voor de vierde verjaardag in de kleutergroep als er sprake is van een
ontwikkelingsvoorsprong. Dit wordt dan tijdig besproken met de leidster, de leerkracht van groep 1-2 en
de intern begeleider. Daarna neemt de school een beslissing of plaatsing wenselijk is.
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Loop voor Unicef /Cascaderun
Op zondag 15 april is de Unicefloop. Dat is op dezelfde dag als de Cascaderun. Tussen 9.45
en 12.30 uur is de sponsorloop waarvan de opbrengst naar Unicef gaat. We nodigen de
kinderen uit hieraan mee te doen. Vandaag krijgen de kinderen een flyer mee waarop alle
informatie te vinden is over de sponsorloop voor Unicef. Je kunt je inschrijven voor 15 maart.
Kriebelbeestjes
Gisteren zijn alle kinderen van ons kindcentrum, ook de
peuters, gecontroleerd op ongenode gasten. Helaas is er
hoofdluis gevonden. We vragen u dit extra in de gaten te
houden en regelmatig te controleren. De remedie tegen
hoofdluis is kammen, kammen en blijven kammen met
een speciale kam. Als iedereen zich hiervoor inzet kunnen
we dit netelige probleem het hoofd bieden. Onderaan
deze nieuwbrief vindt u nog informatie van de site van
GGD Drenthe.
Volgende week komt ons kriebelteam nogmaals
controleren bij alle groepen, van peuters t/m groep 8.
Oudergesprekken
Het is al weer enige tijd mogelijk om u in te schrijven voor de oudergesprekken van maandag
12 februari. Dit loopt via het ouderportaal van onze website.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2







De komende weken werken we over de bibliotheek.
De letter van de week is de letter w. De kinderen mogen spullen meenemen die
beginnen met de w, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
Het cijfer van de week is het cijfer 18.
Vorige week vrijdag hebben de kinderen allemaal een prentenboek mee naar huis
gekregen. Wilt u het prentenboek thuis met uw kind lezen. Het boek uiterlijk
donderdag 1 februari weer op school inleveren. Alvast bedankt!
Op dinsdag 9 februari heeft Guus de kofferkring.
Op maandag 15 januari is Rick zijn gymshirt (blauw met oranje letters) kwijtgeraakt,
zou iedereen thuis nog even willen kijken of deze misschien per ongeluk in de
verkeerde tas terecht is gekomen?

Groep 3,4 en 5
 Op woensdag 7 februari zeggen we de tafel op:
o Groep 4 de tafel van 7.
o Groep 5 de tafel van 7 heen en terug.
 Volgende week herhalen we de tafel van 6 en 7.

Groep 6,7 en 8
Op donderdag 1 februari gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 naar het hunebedmuseum in
Borger. We worden met een bus vervoerd. We vertrekken rond
8.45 uur en zijn, als het goed is, weer op tijd bij school terug. We verwachten iedereen op de
normale tijd op school. Er is daar gelegenheid om de zelf meegebrachte lunch te nuttigen.
Ook is het handig om wat extra drinken mee te nemen.
Huiswerk:
 Vrijdag 2 februari toets verkeer 3.
Spreekbeurt:
 Dinsdag 30 januari: Chloë.
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Werkstuk: De kinderen hebben in hun huiswerkmapje alle informatie zitten over de
boekbespreking, spreekbeurt en het werkstuk. Er wordt door veel kinderen met veel
enthousiasme aan gewerkt! De werkstukken moeten uiterlijk 6 februari worden
ingeleverd.
Agenda
1 februari
2 februari
9 februari
12 februari
14 februari

Groep 6/7/8 bezoek hunebedcentrum in Borger
Workshop op school voor 5 en 6 n.a.v. de voorstelling ‘Alleen op de
wereld`
Rapport mee
10 minuten gesprekken
Acties in het onderwijs – school gesloten

Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
Van de site van de GGD Drenthe: Hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich makkelijk, vooral onder kinderen omdat kinderen veel met elkaar spelen en vaak
bij elkaar zijn. Het maakt in principe niet uit hoe schoon je kind is, elk kind kan hoofdluis krijgen.
Hoofdluis is hardnekkig!
Het luizenprobleem grijpt snel om zich heen doordat hoofdluizen zich snel voortplanten. Ze leggen
ongeveer 250 eitjes (neten) in een maand. Het is daarom belangrijk om snel iets te doen, voordat
hoofdluis een hardnekkig probleem wordt en kinderen elkaar blijven besmetten.
Wat kun je zelf doen tegen hoofdluis?
Luis in je haar? Kammen maar! Als je kind hoofdluis heeft, is het advies het haar gedurende twee weken
dagelijks te kammen met een netenkam. Het netenkammetje is de meest vriendelijke methode voor het
haar van je kind. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is
het belangrijk om ook jezelf en anderen te controleren.
Vroeger werd aangeraden alles op 60 graden te wassen wat je kind in de voorafgaande 48 uur had
gebruikt, bijvoorbeeld beddengoed, jas, kleding, sjaal, muts, knuffelberen, enzovoort. Dit blijkt niet nodig
te zijn. Dagelijks kammen met een netenkam gedurende twee weken is voldoende.
Tips om hoofdluis te voorkomen en snel te behandelen
 Controleer regelmatig het haar van je kind en van jezelf.
 Breng de kinderopvang, de peuterspeelzaal, clubs en andere ouders op de hoogte.
 Kammen en borstels ontsmetten, uitkoken of weggooien. Leen ook geen kammen, borstels of
mutsen uit.
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