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Kalender 2017-2018
November
13 EU schoolfruit start
14/15/16 Open ochtend
20 Weekopening groep 3
29 Ouderavond

December
4 Sinterklaas op school
21 Kerstviering
22 BLP ochtend
25 Kerstvakantie

Uit de school

Nieuwe leerling

EU schoolfruit

Groep 1
Annelie van der Horst

We doen mee met EU
schoolfruit.
Dat betekent dat we vanaf deze
week elke week op woensdag,
donderdag en vrijdag groente en
fruit ontvangen om tijdens de
fruitpauze te eten tot april 2018.
Uw kind hoeft dan, op deze
dagen, in principe geen fruit mee
naar school te krijgen. We krijgen
verschillende soorten groente en
fruit, de kinderen ontdekken
verschillende smaken. Op de site
van EU schoolfruit, onder kopje
leveranciers en als u dan kiest
voor Silver Sands dan ziet u wat
we op 1. woensdag, 2.
donderdag en 3. vrijdag eten in
de klas. Weet u dat uw kind er
niet echt van houdt, dan kunt u
voor de zekerheid wat anders
meegeven.
http://www.euschoolfruit.nl/nl/scho
olfruit/LeerkrachtenPO/Leveranciers-1/Silver-Sands.htm

Oud papier
6 december
Fam. Nijdam
Fam. Otter
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Dit overzicht komt ook elke
maandag op Facebook en
Twitter.
Vanaf woensdag zal er een
fruitteam op school zijn. Dit zijn
elke dag een groepje moeders
die het fruit en groente klaar
maakt voor consumptie.
Geweldig!

Welkom en veel plezier op de
Tarissing!

Open ochtenden
Tijdens de open ochtend zijn
de deuren van de groepen
geopend van 09:00 uur tot
12:00
nummer
2 uur. U bent van harte
welkom om bij uw kind(eren)
een kijkje in de klas te nemen.
We hebben drie open
ochtenden, zodat iedereen de
kans heeft om een keertje te
komen kijken. Het geeft echter
altijd een bepaalde onrust
binnen de school wanneer er
mensen rondlopen of in de
klas aanwezig zijn. Om deze
open ochtenden voor
iedereen fijn te laten verlopen
willen we u het volgende
vragen. Wanneer u tijdens een
instructie binnenloopt, wilt u
dan nog even achter in de klas
blijven, wanneer de kinderen
zelfstandig aan werk zijn kunt
u gezellig bij uw kind gaan
zitten.
We zien u graag!

Gezocht
De moeders die controleren op
luizen op school kunnen wel
versterking gebruiken. Wilt u
helpen, dan horen we het graag!

Nijsgjirrich
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van de kinderen, sportclubs, opa's
en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook
(laten) controleren op hoofdluis.
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Waarom moet ik twee weken lang
kammen?
De neten zijn moeilijk te verwijderen
met kammen. Na 7 tot 10 dagen
komt de neet van een hoofdluis uit.
Dan kruipt een jonge hoofdluis uit
het ei. Deze jonge hoofdluis is wel te
verwijderen door te kammen met
een fijntandige kam. Als je twee
weken lang dagelijks kamt, verwijder
je alle hoofdluizen voordat ze nieuwe
eitjes kunnen leggen.

nu

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.

Hoofdluis
Helaas hebben we last van hoofdluis
op school. De moeders die dit
controleren zijn veelvuldig geweest
en hebben actie ondernomen. Toch
blijven ze terugkomen. Wilt u thuis
uw kind ook goed controleren en
behandelen.
Meisjes met lang haar graag in een
staart zodat de luizen weinig kans
krijgen om over te stappen.

Hieronder informatie van de site van
het RIVM

Hoe kunt u kammen?




Controleren en behandelen
Om te zorgen dat hoofdluis geen
hardnekkig probleem wordt, is het
belangrijk om regelmatig te
controleren op hoofdluis. Dan
worden de luizen in een vroeg
stadium ontdekt en is de
behandeling eenvoudiger. Grijp dan
ook meteen in als u hoofdluis
ontdekt. De beste aanpak is twee
weken lang elke dag uitgebreid de
haren kammen met een fijntandige
kam. In onze instructiefilm kunt u
zien hoe u het beste kunt controleren
en behandelen.
Controleren
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








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. U kunt
het beste een antihoofdluismiddel
gebruiken waar dimeticon in zit.
Hoofdluizen worden steeds vaker
ongevoelig voor
antihoofdluismiddelen met
malathion of permitrine.

Als ik kies voor een
antihoofdluismiddel, welk middel
dan?
U kunt het beste een hoofdluismiddel
nummer
2 met dimeticon.
gebruik
Er zijn in Nederland verschillende
antihoofdluismiddelen verkrijgbaar
in de vorm van een lotion of
shampoo. Deze middelen hebben de
volgende werkzame stoffen:




dimeticon
malathion
permetrine
Tegen malathion en permetrine is de
hoofdluis steeds vaker resistent
(ongevoelig). Daarom hebben
middelen met dimeticon de
voorkeur.
Tegen deze middelen is geen
resistentie mogelijk, omdat
dimeticon een andere werking heeft
(het verstikt de luis).
Kun je hoofdluis voorkomen?
Nee, maar regelmatig controleren (1
keer per maand) kan veel werk
schelen.

Handige site
http://landelijksteunpunthoofdluis.n
l/default.asp?page=Over_het_LSH&
pid=49
In de bijlag zit een 5 stappenplan
voor het bestrijden van hoofdluis
van deze site
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Goed gehoord
nu
De betekenis van geluid en het
belang van luisteren, horen en
begrijpen.

Bijbelverhalen onderbouw:
week 46: God luistert naar Hanna
(1 Samuël 1, 1-18); Hanna voelt
zich gehoord (1 Samuël 1, 20-28).
week 47: Samuël hoort God in de
nacht (1 Samuël 3, 1-10); Samuël
luistert naar God (1 Samuël 3, 1118.
week 48: Een ongehoorzaam volk
(naar 1 Samuël 8).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 46: Hanna bidt om een kind
(1 Samuël 1); Heel stil (1 Samuël
1, 19-28)
week 47: Een stem in de nacht (1
Samuël 2 en 3); Slecht nieuws (1
Samuël 4)
week 48: Kiezen (1 Samuël 7);
Dan moet je het zelf maar weten!
(1 Samuël 8)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 46: ‘God hoort’ (1 Samuël
1); God verhoort Hanna (1
Samuël 1, 19-28)
week 47: Gesprek in de nacht (1
Samuël 3); De zonen van Eli
luisteren niet naar God (1 Samuël
4)
week 48: De reizende rechter (1
Samuël 7); Ongehoord dom (1
Samuël 8)
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Ouderavond 29 november 2017
19:00 uur tot 21:00 uur

Wij zijn De Tarissing
We nodigen u allemaal uit voor deze gezellige informatieve en
open avond.
We nemen afscheid en verwelkomen mensen, we nemen u mee
in de ontwikkelingen van de school.
We hebben als gastspreker Aafke Reinders uitgenodigd. Zij gaat
met u in gesprek over “het gezicht” van De Tarissing.
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Wie zijn wij? Waar zijn wij aan te herkennen?
Aafke Reinders
Passie voor onderwijs | adviseur Identiteit Verus |
manager Centrum voor Levensbeschouwing |
Betekenisvol en Verbondenheid

We sluiten deze avond af met een gezellige borrel.
We zien u graag!

Did you know…..
Kinderdienst
Op vrijdagavond 17 november
willen we graag mee doen aan
Sirkelslag Kids. De
spannendste onlinewedstrijd
voor kinderen uit groep 6, 7 en
8.
We spelen dit creatieve en
interactieve spel in de kerk. De
spellen hebben het thema
Geef Hoop. Op de website
vind je nog meer informatie
https://www.sirkelslag.nl/kids
Wil jij met ons de strijd aan
gaan tegen honderden
kinderen in Nederland? Geef
je dan op via dit e-mailadres:
kinderdiensthaskeroord@gma
il.com
Leiding Kinderdienst

