Minstreel

Dinsdag 30 november 2021

Week 48

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

3 december

Sinterklaasviering

Vrij om12:50u

6 december

2e Advent

7 december

Klassenouderoverleg

13 december

3e Advent + St. Lucia

20 december

4e Advent + Midwinterhoornblazers

24 december

Kerstviering

Vrij om12:50u

Algemeen
Luizen
Algemeen
Het komt regelmatig voor dat er op een school luizen gevonden worden, zo ook bij ons. Dat is
vervelend, maar het komt vaak voor bij scholieren. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft
niets met gewassen of ongewassen haren te maken. Hoofdluizen verspreiden zich heel snel.
Dus als één kind in de klas het heeft, kunnen andere kinderen het ook krijgen. We willen
graag met elkaar ervoor zorgen dat deze overlast beperkt blijft en snel ingedamd kan
worden als het de kop op steekt.
Wat kunt u doen?
Het is heel belangrijk om uw kind(eren) en uzelf regelmatig te controleren (elke maand). Als u
hoofdluis ziet bij uw kind moet u het meteen behandelen en melden bij de klassenleraar of bij
de administratie dat er luizen gevonden zijn.
Hoe zien luizen eruit?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een hoofdluis is zo groot als een
sesamzaadje. U kunt luizen soms zien bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als
ze bloed opgezogen hebben: roodbruin. Soms ziet u alleen witte, grijze of zwarte puntjes die
aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes. Op de website van het RIVM staat een filmpje over
hoe u het beste kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis.
Beleid hoofdluis op school
Structureel
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen door de luizenouders gecontroleerd op luizen
en neten. Een luis kan buiten een mensenhoofd ongeveer 48 uur overleven. Na een vakantie
is in principe een school luisvrij. Een goed moment dus om direct na een vakantie te
controleren. Indien er bij de controle luizen of neten zijn gevonden, dan wordt de klassikale
controle in deze groep na 14 dagen herhaald.
Incidenteel
Als er melding wordt gemaakt van luizen bij een leerling zal school de ouders van de
betreffende klas laten weten dat er luizen geconstateerd zijn en in overleg met de
luizenouders kan er een extra klassikale controle worden uitgevoerd. In elk geval zal er dan
thuis extra gecontroleerd moeten worden.
Na de klassikale controle
Als er tijdens de luizencontrole luizen en/of neten zijn gevonden krijgt het betreffende kind
een brief mee naar huis waarin staat dat het luizen heeft. In de brief staat een
behandeladvies en kaminstructies. Het kind mag die dag nog wel op school blijven en hoeft
dus niet direct naar huis.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Team De Zevenster

Sinterklaas
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vrijdag 3 december is het zo ver; dan bezoekt Sinterklaas onze school. Hij zal rond 8.45 uur
arriveren met de koets. Ouders die het leuk vinden om te kijken zijn van harte welkom
(buiten uiteraard). Daarnaast nog even de vraag of er toevallig nog creatieve kinderen zijn
die tekeningen willen maken om als versiering in de grote zaal op te hangen? De
tekeningen mogen uiterlijk donderdagochtend worden ingeleverd bij de eigen juf/
meester.
Groetjes van de Sinterklaas-werkgroep

Coronamaatregelen herinnering
Zoals bekend zijn ouders in ieder geval de komende 3 weken niet welkom in school. Mocht
dit toch noodzakelijk zijn dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Van de klassenouders
Op 4 november heeft er weer een klassen-ouderoverleg plaatsgevonden.
In de klassen loopt het goed; fijn! Het St. Michaëlsfeest heeft plaatsgevonden; vele
helpende ouders, genietende kinderen; een mooi stukje verbinding!
Er wordt hard gewerkt aan ‘De Zevenster’ op de kaart zetten middels bijvoorbeeld Social
Media. Ook is men bezig met de mogelijkheden voor een online platform waar
bijvoorbeeld foto’s kunnen worden gedeeld en communicatie tussen school en ouders kan
plaatsvinden.
Achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan de nieuwe school; spannend!
Helaas gaat de Bazaar dit jaar niet door, hopelijk volgend jaar op de nieuwe locatie wel.
Op 7 december vindt er een nieuw klassenouder-overleg plaats; input hiervoor kunnen
jullie doorgeven aan de klassenouders!

Van de sport
Woensdag 1 december is er Pietengym. De kinderen
mogen die dag verkleed komen als piet of sinterklaas.
Liever niet geschminkt.
Groetjes, juf Daisy

Van de kleuters
Het is bevestigd, want er lag een brief
van Sinterklaas in de klas:
Op 3 december komt hij bij ons op school.
O-zo-snel is al geweest. Hij was niet buiten blijven staan
want we konden z’n ‘hoefstappen’
nog zien staan bij het schoen zetten.

Gisterochtend hebben we samen in stilte de adventstuin gelopen. Wat kunnen kleuters dit
toch prachtig. Stralende gezichten in het kaarslicht! De adventstijd is begonnen.
Iedere dag mag 1 van de kinderen de engel zijn en een kaarsje bij Maria brengen.

Vrijdag gaan we dus
genieten van het
sinterklaasfeest:
“Wat zal hij ons brengen, we
weten het niet. Dat weet
alleen onze lieve Piet.”

Juf Sterre, juf Marly en
juf Ellen

Van klas 1-2
Klas 1 en 2
We zijn in de klas lekker in de sinterklaas stemming! Vorige week zijn sint en piet op school
geweest! Zelfs Ozosnel is even binnen geweest! De pieten hadden lekker in het klaslokaal
gespeeld en een pakjesboot gemaakt met de bankjes. Best wel een rommeltje, maar
gelukkig hadden we allemaal wat lekkers in onze schoen!
We hebben vorige week Sint samen met Ozosnel gevouwen en geknutseld en nu maken we
met de klas een pietenmuts, welke we met vlechtstroken helemaal mooi maken.

Vanmorgen hebben we samen Advent gevierd. Het was prachtig om met de hele klas de
adventstuin te lopen. Het was een waardig moment en iedereen deed heel stil en rustig mee.
Wat een fijne klas samen.

Klas 1
Deze week ronden we kern 4 alweer af. We herhalen alle letters, spelen spelletjes en wij zullen
kijken hoe de kinderen ervoor staan. Hebben ze alle letters tot zich genomen, lukt het om
woorden en zinnen te lezen. We nemen een dictee af zowel met letters als met woorden. We
zullen jullie ook weer een nieuwe mail sturen met spelletjes die thuis gespeelt kunnen worden
met de kinderen, zodat ze ook thuis nog meer uitgedaagd kunnen worden op taalgebied.
Met rekenen ronden we deze week ook een blok af. We hebben geleerd wat min en plus is,
kunnen een getal splitsen (7 kan je verdelen in 3 en 4), herkennen alle cijfers tot 30 en weten
hoe we een rekenrek moeten gebruiken. Wat een knapperds!

Klas 2
We hebben vandaag een klein winkeltje gemaakt en een aantal artikelen geprijsd. We
hebben bij elkaar de mooiste dingen gekocht. We moesten betalen; gepast of we kregen
geld terug. Ook keken we wie er uiteindelijk de meeste opbrengst had.
Juf Ilse, juf Els en juf Kim

Van klas 3-4
Geen mededelingen.
Meester Peter en juf Dorine

Van klas 5-6
Geen mededelingen.
Meester John

