RONDEELINFO
KONINGSONTBIJT
Op vrijdag 21 april starten we de dag op school heel feestelijk met een
Koninklijk ontbijt. De kinderen hoeven thuis niet te ontbijten; de tafels in de
klas zijn al gedekt!! De kinderen moeten wel een beker, bordje en bestek
meenemen, daar heeft u al een mail over ontvangen.

KONINGSSPELEN
Op 27 april organiseert het Oranje Comité Beek-Loerbeek traditiegetrouw de Koningsspelen.
Plaats: bij ’t Gild (St. Jans Gildestraat 31)
De kinderen van de onderbouw mogen
komen met hun versierde fiets. Om 9.45 uur
is het verzamelen en na een kleine optocht
zullen om 10 uur de Koningsspelen worden
geopend.
De kinderen krijgen op school een
spelletjeskaart- iedereen mag mee doen! Er is
een apart programma voor de kinderen van
groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. Ook
kinderen die (nog) niet bij ons op school
zitten mogen meedoen, je kunt ter plekke bij
het Gild een kaart vragen.

Het Oranje Comité zoekt mensen om hun gelederen te versterken. Bovendien zijn vrijwilligers die op
27 april willen komen helpen ook van harte welkom!! Als u interesse heeft, neem dan contact op met
Els Gepkens, telefoon: 0316-531930.

BAG2SCHOOL
Op 10 mei is de kledinginzamelactie van Bag2school. De vrachtwagen
komt ’s morgens de kleding ophalen.
De oude kleding kan in afgesloten zakken op maandag 8 mei en
dinsdag 9 mei op school worden gebracht en in het schuurtje
neergezet worden. Per opgehaalde kilo ontvangt de oudervereniging
€0,30. We hopen natuurlijk op een grote opbrengst, want daarmee
worden leuke dingen voor de kinderen georganiseerd.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 4 mei komt schoolfotograaf Jan Doornbos foto’s maken. Hij maakt groepsfoto’s,
individuele foto’s van de kinderen en foto’s van broertjes en zusjes. Als er een broertje of zusje nog
niet bij ons op school zit en u wilt wél graag dat er een foto gemaakt wordt, wilt u dat dan vanaf
maandag 1 mei even doorgeven aan José van Hal? Deze foto’s worden dan waarschijnlijk aansluitend
aan schooltijd in de middagpauze gemaakt.

SCHILDERWERKZAAMHEDEN
In de komende vakantieweek wordt er weer geschilderd op school. De onder muren in de entree, hal
en lokalen krijgen een nieuwe laag verf. Als het weer beter wordt, dan wordt ook het buitenwerk
onder handen genomen.

GASTLES
Op 4 mei komen mensen van de Heemkundekring in de groepen 7 en 8 voor een gastles over de
Tweede Wereldoorlog.

1 WEEK VAKANTIE
We hebben vakantie van 24 t/m 28 april. We wensen iedereen een mooie week toe. Tot maandag 1
mei!

HOOFDLUIZEN
Deze week hebben we een mail verstuurd naar alle ouders, omdat we nog steeds niet hoofdluizenvrij
zijn op school. Ook in de nieuwsbrief informatie van de GGD over het bestrijden er van.
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Hoofdluis op school
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder
kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de
behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis
heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen
of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels.
Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij
alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school
zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit
bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar
te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of
vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw
besmetten.
Hoofdluis is een lastig en vaak hardnekkig probleem. Ouders en school hebben gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor het bestrijden van hoofdluis. Het is de taak van de school om een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen die de verspreiding van hoofdluis beperken. In de afgelopen jaren
hebben veel scholen gekozen voor een ouderwerkgroep, die de kinderen regelmatig controleert op
hoofdluis. Door deze aanpak komt op scholen minder vaak een grote ‘luizenexplosie’ voor.
Wat te doen bij hoofdluis? Luis in je haar? Kammen maar!


De GGD raadt aan om je haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Je
kunt het kammen eventueel combineren met een antihoofdluismiddel.



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.



Het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.
Hoe kunt u kammen?
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o

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.

o

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.

o

Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi
deze na afloop weg.

o

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.

o

Spoel de crèmespoeling uit het haar.

o

Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.

o

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook
dan is het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het
beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden
steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine.

Het RIVM raadt ouders aan om zich vooral te richten op het kammen van de haren en niet meer
op het grondig wassen van kleding en knuffels. Daarnaast wordt scholen niet meer aanbevolen om
speciale luizencapes aan te schaffen. De reden hiervoor is dat hoofdluis voornamelijk wordt
overgedragen, doordat mensen met elkaars haar in contact komen. In wetenschappelijk onderzoeken
is te weinig bewijs gevonden voor overdracht van hoofdluis via voorwerpen, zoals beddengoed, jassen
en petten. Zo blijkt uit het onderzoek dat vooral meisjes met lang haar vaker hoofdluis hebben dan
kinderen met kort haar.
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FIETSCLINIC voor groep 5 t/m 8
Op dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei zullen de groepen 5 t/m 8 een fietsclinic krijgen. Dit allemaal in
het kader van het NK wielrennen dat in de gemeente Montferland plaats zal gaan vinden van 17 tot
25 juni.
Op dinsdagmiddag 2 mei zullen de groepen 5 en 6 eerst een presentatie krijgen over deze sport en
vervolgens per groep een clinic op het eigen schoolplein.
Woensdagmorgen 3 mei zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt.
De kinderen zullen behendigheidsoefeningen op de fiets doen en misschien ook nog wel een kleine
wedstrijd als afsluiter.
Hierbij zal beide dagen (naast meester Rens) ook een jeugd topsporter bij aanwezig zijn. Wie dat is,
blijft uiteraard nog een verrassing.
De kinderen moeten hun eigen fiets/mountainbike meenemen voor deze clinic.
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