Verjaardagen
I.v.m. de Wet op de privacy mogen wij geen verjaardagen meer
vermelden in de maandbrief. Dit onderdeel zal dus komen te
vervallen.
Nieuwe leerlingen
Dit onderdeel zal eveneens i.v.m. de privacy komen te vervallen
Belangrijke data
2 juli
3 juli
4 juli
6 juli
9 juli t/m 17 augustus
18 augustus
29 augustus

MR vergadering
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Laatste Schooldag ’s middags vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2018-2019
Kriebeltam

LET OP: De informatie avond van de verschillende groepen is
gepland op 6 september

Nieuws vanuit de school
In het begin van het schooljaar ontvangt u allemaal een formulier
i.v.m. de privacy. Hier moet u verschillende zaken aankruisen en
invullen. Hiervoor moeten beide ouders tekenen. Bent u gescheiden
dan moet de biologische vader ook tekenen. Als ik alle
ondertekende formulieren heb ontvangen mogen we pas
klassenlijsten uit delen.

Laatste week van groep 8
Dinsdagavond 3 juli afscheidsmusical.
Woensdag 4 juli: 12.15 uur uitzwaaien van de kinderen van groep 8.
Donderdag 5 en vrijdag 6 juli zijn de kinderen van groep 8 vrij.

Schooljaar bijna afgelopen
Het schooljaar 2017-2018 is weer bijna afgelopen. Een jaar dat weer omgevlogen is. Een jaar
waarin we samen met de kinderen kei- en keihard hebben gewerkt! Op u als ouders mochten
we ook altijd een beroep doen.
Daarom willen we iedereen, die betrokken was bij onze school het afgelopen jaar, leerlingen,
ouders, MR en OR en vele vele anderen ontzettend bedanken voor alle inzet en energie die
jullie het afgelopen jaar wederom in onze school hebben gestoken. Bedankt voor het
afgelopen schooljaar en we weten zeker dat we volgend jaar weer op u mogen rekenen!
Op vrijdag 6 juli gaan we om 12.00 uur genieten van onze welverdiende vakantie! Tijdens
deze vakantie wensen we iedereen veel plezier, rust en zon.
Op maandag 20 augustus gaan de deuren weer open en is iedereen weer welkom om te starten
met een nieuw schooljaar!

Gevonden voorwerpen.
Inmiddels is de bak met gevonden voorwerpen weer gevuld met bekers, bakjes,
kledingstukken en andere zaken. Mist u nog iets?
Kom even langs bij meneer John om te kijken.
Spullen die voor 5 juli niet zijn opgehaald worden weggegooid of naar Terres des Hommes
gebracht.

Juffrouw Joke
Kinderen, ouders en collega’s van de Wegwijzer.
27 Juni 2018 heb ik mijn afscheid gevierd op school. De ontvangst met toeters en vlaggen
was erg leuk, evenals de gemaakte werkjes, de vossenjacht en de receptie. Jullie hebben er
met elkaar voor gezorgd dat het een onvergetelijke dag is geworden. Ik heb er, samen met
mijn gezin, ontzettend van genoten en wil jullie dan ook hartelijk bedanken voor al jullie
inzet.
Joke van Zanten.

Ouderinloop
Er zijn geen ouderinlopen in de maanden juli en augustus gepland

Nieuwsbericht overblijvers
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg willen wij jullie nog berichten over de laatste ontwikkelingen met betrekking
tot het overblijven op onze school.
Allereerst blikken we even terug op dit schooljaar. Dit schooljaar is er voor het eerst een vast
team die het overblijven verzorgt. Dit team bestaat uit 10 vaste vrijwilligers; Nicole
Michielsen, Liana Jochems, Adrienne Godrie , Petra van Dijck, Jamayca Dictus, Heidi
Verpalen, Anja Jongenelis, Karin van Pelt, Ingrid Nouws en Carla van Oosterhout. Zij hebben
zich het hele jaar ingezet om alle kinderen die overblijven een leuke lunchtijd te bezorgen.
Ook hebben Petra van Dijck, Ingrid Nouws, Carla van Oosterhout en Nicole Michielsen in
april hun certificaat behaald via Adminiris voor de basistraining Tussenschoolse opvang.
Super dames! In het nieuwe schooljaar zal deze training ook weer aangeboden worden.

Op donderdag 07 juni was het de Nationale Overblijfdag. Dit was een dag waarop alle
overblijfmedewerkers van de basisscholen in het zonnetje werden gezet. Bij ons op school
hadden alle kinderen een vlaggetje ingekleurd en deze vlaggetjes zijn vervolgens opgehangen
in de overblijflokalen. Ook hebben alle vrijwilligers die dag een bosje Pioenrozen in
ontvangst mogen nemen. Het was een geslaagde verassende dag!

Nog een paar weken en dan zal Tessie Horn haar werkzaamheden overdragen aan Claudia
Godrie. Claudia Godrie neemt dan de financiële administratie ten behoeve van het overblijven
over. Tessie bedankt voor de jaren dat jij dit hebt gedaan en Claudia jij heel veel succes
toegewenst.
Ook Jamayca Dictus heeft aangegeven volgend schooljaar te stoppen als vrijwilliger. Om
deze reden zijn wij dan ook nog steeds op zoek naar iemand die dit van haar over wilt nemen
op dinsdagmiddag. Mocht je interesse hebben dan graag een berichtje. En Jamayca jij
natuurlijk ook bedankt voor al je hulp.
Het nieuwe schooljaar gaan wij op dezelfde wijze verder, zoals wij dit afgelopen schooljaar
hebben georganiseerd. De inschrijfformulieren zijn hiervoor al meegegeven. Graag allemaal
ingevuld retour , ook als je kind niet gaat overblijven.
Wij hopen hiermee iedereen weer voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen
alvast een hele fijne zomervakantie!
Groeten,
Het overblijfteam

Oproep vanuit de OR
Ben jij degene die we zoeken...
Heb je altijd al met Sinterklaas een dag door willen brengen of heb je een tof idee
voor de Kerstviering? Ben je een rasechte Carnavaller of heb je energie over om een
Sportdag in elkaar te zetten? Stik je van de goeie ideeën voor Goede doelen dag of
Jantje Beton? Zit je graag in een Paashaaspak of ben je een kei in het regelen van
Reisjes?
Dan ben jij degene die we zoeken!
Kom bij de ouderraad en bezorg de kinderen weer een jaar vol leuke activiteiten!
Laat het weten via sannevannispen@kpnplanet.nl

Iedereen een ……………………………………………………………..

Nogmaals voor alle duidelijkheid hier het Luizenprotocol

Luizenprotocol
Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes,
die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te
worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in
dit protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling alleen effect heeft
als er thuis en op school wordt samengewerkt.
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door het kriebelteam. Deze controle
vindt in de 2e week aansluitend aan de vakantie plaats op woensdagochtend. Dit team heeft
een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van
ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen.
Zodra bij een kind levende luizen worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct
op de hoogte gebracht. Dit gebeurt telefonisch door het Kriebelteam, met het verzoek uw
kind op te halen om deze thuis te behandelen. Via een mail worden de andere ouders van
betreffende groep op de hoogte gebracht dat er in de groep van hun kind luizen/neten zijn
geconstateerd. Na de behandeling kan het kind, afhankelijk van het tijdstip van de dag, weer
naar school.
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Indien een kind luizen/neten heeft, wordt dat gewoon direct door de leerkracht of
contactpersoon aan het kind verteld. Niet aan de groep. Het kind krijgt ook te horen of hij/zij
tussentijds voor behandeling wordt opgehaald van school. Wanneer thuis luizen/neten worden
geconstateerd is het belangrijk ouders dit zsm melden bij het kriebelteam (of leerkracht). Ook
als behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De leerkracht informeert het kriebelteam en zorgt
dat er een mail naar alle andere ouders van de groep wordt verstuurd, zodat ouders thuis
preventief kunnen controleren.
Een week na de eerste controle wordt de gehele groep en groep van broer/zus, inclusief het
kind met luizen en/of neten opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet
effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten voorkomen, worden zij opnieuw gebeld en
worden de andere ouders weer via mail geïnformeerd. Na weer 1 week vindt opnieuw
controle plaats. Indien nu voor de derde opeenvolgende keer luizen worden geconstateerd bij
hetzelfde kind, legt school contact met de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij is
deskundige in het ondersteunen van ouders wat betreft de bestrijding van luizen. Uitsluitend
met goedkeuring van betrokken ouders vindt er contact plaats tussen de sociaal
verpleegkundige en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te bestrijden.
Wij adviseren geen specifieke behandeling en het is de keuze van ouders om een effectieve
behandelingsmethode te kiezen. Wel is bekend dat verschillende chemische
bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de
luizen. Kammen met een speciale luizenkam is het meest geadviseerd als behandeling. Ter
voorkoming van luizen en de besmetting binnen een groep vragen we ouders hun kind
wekelijks te controleren.
De praktische uitvoering van dit protocol ligt voor een groot deel bij het kriebelteam.
Angelien Hagenaars, Daisy Hereijgers, Judith Elst, Bianca Luyckx, Linda Delcroix,
Brendy Huybrechts, Monique Frijters, Paulien van Aert, Karin van Pelt

