12. Praktische zaken

12.1 Ziekte
Als uw kind ziek is, wordt van u verwacht dit telefonisch of schriftelijk
vóór schooltijd te laten weten.
Gebruikt uw kind medicijnen e.d. of zijn er andere bijzonderheden die
van belang kunnen zijn voor de gezondheid van uw kind, zoals een
voedselallergie, wilt u die dan aan het begin van het schooljaar aan de
desbetreffende groepsleerkracht doorgeven?
12.2 Kind in ziekenhuis
Wanneer een kind langdurig afwezig is, kan (in overleg) werk worden
meegegeven via de ouders naar de leerling. Eventueel kan de leerling
hierbij gebruik maken van een door de school beschikbaar gestelde
laptop.
12.3 Verjaardagen
Wilt u bij feesten of bruiloften van ouders of grootouders ruim van
tevoren een briefje meegeven, dan kan(kunnen) uw kind(eren) een leuk
presentje of wensje maken. Dit geldt voor de leerlingen van groep 1 - 2.
In de hal bij de kleuteringang hangt een kalender waarop u zelf de
verjaardagen van ouders kunt noteren.
Als uw kind jarig is, mag het cadeaus laten zien.
De verjaardagen van de leerkrachten worden zo veel mogelijk op
woensdag gevierd.
12.4 Moederdag/ Vaderdag
In groep 1 t/m 4 wordt aandacht besteed aan moeder- en vaderdag.

12.6 Info
Elke 14 dagen verschijnt Informatie op de website van onze school.
(www.het-rondeel.nl) Hierin staan mededelingen betreffende de school.
Als school hebben wij ook een eigen facebook pagina.
12.7 Fruit
Het Rondeel is een officiële Gruitschool. Dit houdt in dat we een
gezonde pauzehap en traktaties stimuleren. 's Morgens mogen de
kinderen een beker drinken (geen frisdrank), een boterham of
schoongemaakt fruit meebrengen. De bekers graag voorzien van naam.
12.8 Fiets
De kinderen die veraf wonen mogen met de fiets op school komen.
De poort naar de parkeerplaats mag niet door fietsers worden gebruikt.
Zij gebruiken de poort naar het schoolplein. Op het schoolplein mag niet
gefietst worden. Wij vragen ook de ouders hier rekening mee te houden.
De jonge kinderen kunnen de ‘kleine’ poort bij het voetpad gebruiken.
12.9 Brengen en halen van kinderen
Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes per
auto naar school. We verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van
deze kinderen goed te letten op hun veiligheid en die van de andere
kinderen. Dat kan door:
 Zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat
hoeven over te steken
 In de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende
kinderen
 Niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal
oversteken
Ook willen wij u vragen erop te letten niet de ingang/uitgang van de
bewoners van de Schoolstraat te blokkeren.

12.10 Wat te doen als er hoofdluis heerst?





Kijk of uw kind hoofdluis heeft
koop een plastic stofkam (bij apotheek of drogist)
kam hiermee het haar boven een wit vel papier of boven de wasbak
controleer alle gezinsleden
vergeet ook u zelf niet

GEEN hoofdluis gevonden?
 iedere week blijven controleren!
WEL hoofdluis gevonden?
 volg het zeven stappenplan op
Het ZEVEN STAPPENPLAN bij hoofdluis
1. U gaat nu behandelen. Dit kan op twee manieren
A. Behandeling zonder bestrijdingsmiddel
B. Behandeling met bestrijdingsmiddel
A.






B.







Behandeling zonder bestrijdingsmiddel
koop een metalen Nisskakam (verwijdert luizen én neten);
maak het haar nat en verdeel het in vier stukken;
kam het haar plukje voor plukje goed door om de luizen en neten te
verwijderen;
verwijder de luizen en neten uit de kam met de kamreiniger en
herhaal deze behandeling iedere dag gedurende 14 dagen;
deze behandeling moet zeer nauwkeurig gebeuren. Er mag geen
enkel stukje haar worden overgeslagen. Bij lang en krullend haar is
deze behandeling heel moeilijk.
Behandeling met bestrijdingsmiddel
koop een bestrijdingsmiddel bij de apotheek;
vraag hoe en hoe vaak u het middel moet gebruiken;
lees goed de gebruiksaanwijzing en volg precies de aanwijzingen op;
bedek heel goed de ogen en oren tijdens de behandeling;
na de behandeling kunt u het haar uitkammen met de stofkam of met
een Nisskakam;
nadat iedereen behandeld is, 14 dagen lang iedere dag met de
stofkam nakijken of de hoofdluis echt weg is.

2. Zorg ervoor dat iedereen in het gezin die hoofdluis heeft, gelijktijdig
wordt behandeld.
3. Meld de hoofdluis aan de leerkracht van uw kind.

4. Vertel het aan de ouders van vriendjes en anderen waar uw kind mee
omgaat en denk ook aan eventuele logés en logeeradressen.
5. Omdat de luizen ook in de kleding, het beddengoed en de meubels
zitten, volgt hierna een schoonmaakadvies:
 Kleding, jassen, mutsen, beddengoed, sjaals, enz. dienen op
minimaal 60°C te worden gewassen (eventueel stomerij).
 Spullen die niet gewassen kunnen worden (bijv. knuffels,
haarversierselen, e.d.) tenminste 7 dagen in een afgesloten plastic
zak bewaren.
 Meubels, matrassen, auto, vloerbedekking, enz. dienen grondig te
worden gestofzuigd.
6. Zorg ervoor dat ieder gezinslid een eigen kam heeft (net zoals een
eigen tandenborstel!!).
7. Blijf controleren, ook als er geen hoofdluis meer heerst.

