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Activiteitenkalender in december
Ouderkamer: Kerst versieringen
Iedereen is welkom!
21-12-2016
Kerstviering
22-12-2016
De school begint een uur later: 9.30 uur
23-12-2016
Middag vrij, begin van de kerstvakantie
08-12-2016

Juf Sandra
Afgelopen dindag is onze juf Sandra bevallen van een
prachtige zoon!
Hij heet Luke en gelukkig gaat alles goed met moeder
en kind!
Terugblik naar Sint
Afgelopen maandag hebben we met elkaar het
Sinterklaasfeest gevierd. Het is een hele gezellige dag
voor iedereen geweest!
Hoofdluis
Deze week is er een luizencontrole geweest.
In een aantal groepen is er hoofdluis geconstateerd;
in de groepen 3/4, 6/7 en groep 7/8
de ouders van deze kinderen zijn inmiddels gebeld.
Mocht u niet zijn gebeld of heeft u een kind in een
andere groep zitten, wilt u uw kind dan toch
regelmatig controleren?
De GGD Midden-Nederland schrijft hierover:
“Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel
scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen
mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt
aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een
verantwoordelijkheid in de bestrijding van
hoofdluizen. De GGD heeft hierin een adviserende en
ondersteunende taak.”

Facebook
Het is de bedoeling dat we vanaf januari een echte
Facebook pagina hebben!
Helaas hebben we echter iets meer tijd nodig,
vandaar dat u nog geen brief hebt gehad.
We hopen wel om dit alsnog voor de kerstvakantie te
kunnen doen.

Kerst op de Groen
A.s. maandag krijgt u een brief, die wij aan uw kind
willen meegeven over kerst.
U kunt “de hoogtepunten” van de kerst hieronder
alvast lezen en meer uitleg lezen in de brief.
Maar eerst willen wij alle ouders bedanken die ons zo
goed hebben geholpen om vandaag de school zo mooi
te versieren!
Op maandag 19 december
gaan de leerlingen kerststukjes maken, u wordt
gevraagd om een bakje en versieringen hiervoor mee
te geven.
Op woensdag 21 december
willen wij graag voor ieder kind ’s morgens een bord,
bestek en een beker, voorzien van naam ontvangen.

U kunt over een effectieve manier lezen om hoofdluis
tegen te gaan op de website van de GGD.
www.ggdhm.nl/themas/item/jeugdgezondheidszorg/
hoofdluistrainingen-voor-ouders-verzorgers

Op woensdagavond 21 december
is de inloop om 17.35 uur, om 17.45 beginnen we met
de kerstviering in de aula van de school.
Warme gerechten mogen om 18.10 gebracht worden
in de klas van uw kind.
Van 18.15 uur tot 19.15 uur wordt er gegeten in de
groep.
U kunt om 19.00 uur koffie/thee/ chocomeldrinken
met andere ouders.
Om 19.15 uur kunt u uw kind ophalen en meenemen.

U kunt hier ook een handleiding vinden:
“Hoofdluis? Kammen maar!”

Op donderdagochtend 22 december
begint de school een uurtje later.

A.s. woensdag doen we weer een controle en hopen
dan geen hoofdluis meer hebben!
Wij wensen u veel sterkte en succes om de hoofdluis
te kunnen bestrijden.
Wij rekenen op uw hulp en steun.

Wij hopen allemaal op een hele mooie Kerstijd!
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