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Beste ouders,
De tweede schoolweek ligt bijna achter ons. De kinderen zijn al aardig
gewend aan alle regels en afspraken binnen de klas. Ook leren de
kinderen elkaar alweer goed kennen door middel van de oefeningen die
horen bij de Kanjertraining. Volgende week en de week erop zijn de
kennismakingsgesprekken. We hopen dat u allemaal een fijn gesprek zal
hebben met de leerkracht van uw kind(eren).
Ziekmelden
In de vorige Flits hebben we aangegeven wanneer uw kind ziekgemeld
moet worden i.v.m. corona verschijnselen. Om hier nog meer
duidelijkheid in te scheppen staan er in de bijlagen bij deze Flits twee
“beslisbomen”. Hierop kunt u de route lezen wanneer u uw kind ziek moet
melden of wanneer een kind wel weer naar school mag. Er zijn er twee:
van 0 t/m 6 en 7 t/m 12 jaar (let op: de groep is leidend staat op de
beslisboom). Langs deze beslisbomen leggen wij alle vragen over
ziekmeldingen of vragen die ouders hebben wat betreft de richtlijnen
m.b.t. corona.
Schoolfotograaf
Op de kalender staat de schoolfotograaf gepland op donderdag 24
september. Dit gaat helaas, vanwege de corona maatregelen die genomen
zijn door Meer Primair, niet door. We hopen dat de schoolfotograaf dit
schooljaar alsnog weer op school mag komen. We houden u op de hoogte.

Teammoment
Elke maandag, dinsdag en donderdag heeft het team samen een
teammoment van 14.40uur tot 15.00uur. Op vrijdag van 15:30uur tot
15:50uur. Er worden dan geen telefonische afspraken (of afspraken via
Teams) ingepland met ouders. De school is wel telefonisch bereikbaar
voor noodgevallen uiteraard. Voor die tijd of na die tijd kunt u de
leerkracht natuurlijk bereiken.

RT bij ons op school
RT staat voor remedial teaching, wat extra hulp bieden betekent. Op
school hebben wij de ruimte en tijd om RT te bieden aan onze leerlingen.
Dit kan hulp zijn bij bijvoorbeeld: lezen, woordenschat, spelling en/of
rekenen. RT wordt individueel of in een klein groepje buiten de klas
geboden door juf Anne O., juf Marian, juf Els of juf Caroline. Voor de
RT wordt een schema opgesteld, welke gedurende het schooljaar
aangepast kan worden. Soms heeft een leerling geen RT meer nodig en
een andere leerling juist wel. Als uw kind RT krijgt, wordt u hiervan op
de hoogte gebracht door de leerkracht van uw kind.

Parro
In onze administratie zien we dat heel veel ouders zich inmiddels
succesvol hebben aangemeld bij Parro! Sommige groepen missen echter
nog 1 of 2 ouders. Omdat we vanaf de volgende gespreksrondes, alle
ouders weer digitaal willen uitnodigen voor een gesprek is het van belang
dat er in ieder geval 1 ouder per kind de app gebruikt.
Lukt het niet? Mail naar ict@devredeburg.nl . Dan kijken we samen hoe
we het kunnen oplossen.

Traktaties
De afspraak is nog steeds dat de groepen 3 t/m 8 niet de klassen rondgaan. De verjaardagskaart wordt in de teamkamer gelegd en daar
schrijven alle leerkrachten hun naam op. De groepen 1-2 gaan alleen
langs de leerkrachten van de groepen 1-2 en naar de directiekamer met
hun verjaardagskaart. U hoeft geen traktatie voor het team mee te

geven. U staat hier vrij in. We vragen u nog steeds om voorverpakte
traktaties mee te geven aan uw jarige zoon of dochter voor de klas (en
eventueel leerkracht). Alvast bedankt!

Luizencontrole
Vanwege de corona maatregelen kunnen wij nog geen luizencontroles op
school uitvoeren. We vragen alle ouders daarom ook om de controles
thuis uit te voeren. Als u dit voor en na elke vakantie doet, dan is dit
voldoende. Uiteraard controleert u extra als uw kind jeuk op het hoofd
heeft.
Hoe doe je dit?
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in
de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als
een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes
die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en
vertel directe contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis
heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de
kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten)
controleren op hoofdluis.
Behandelen
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te
kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van
een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar
hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag
kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
Hoe kunt u kammen?
• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het
haar. Het kammen gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt.
Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.
• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier.
Kam het haar met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van
achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De

hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke
haarpluk doorkamt.
• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren
zakdoek. Gooi deze na afloop weg.
• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten
deppen met een doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten
makkelijker los.
• Spoel de crèmespoeling uit het haar.
• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.
U kunt deze behandeling eventueel combineren met een
antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u twee weken lang
elke dag het haar doorkamt.
Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar c.vanvliet@devredeburg.nl

We wensen u en uw gezin alvast een fijn weekend!
Blijf gezond!

