
 
Vrijdag 19 juni 2020 

 

 Agenda: 
 

    

Dinsdag 23 juni 

 

Meester Marco maakt klassenfoto’s 

Woensdag 24 juni Juf Annemarie afwezig, juf Marja in groep 6 

Doordraaien van de groepen 

Donderdag 25 juni Juf Annemarie afwezig, juf Marja in groep 6 

Vrijdag 26 juni Juf Maaike afwezig i.v.m. nascholing, juf Talitha in groep 7 

Juf Annemarie afwezig, juf Marja in groep 6 

Dinsdag 30 juni Groep 8 leerlingen uitzwaaien 

Woensdag 1 juli 

 

Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 2 juli Laatste schooldag/start zomervakantie voor de kinderen! 

 

Vrijdag 3 juli Studiedag 

Juf Petra jarig! 

   

         

            

       

 

           

 

   

 
 
 
 
 
                                                                                

                                                                                                 

 

Oudergesprekken 
In de week van 22 t/m 26 juni vinden de 

oudergesprekken plaats voor de groepen 

3 t/m 7. 

De jarigen van aankomende twee weken: 
 

Isa Deijkers, Huub Vredenburg, Thomas Hees, Evy Rozemeijer, Isa Kooter, Aeden Maan,  

Dean Meijer, Eana Oldenburger, Teun Sprengers, Emma Scholten, Lotte van Riessen,  

Duncan Deijkers 

Klassenfoto 

Dit jaar kon de schoolfotograaf niet komen 

i.v.m. de Corona richtlijnen. Dus zou er ook 

geen klassenfoto zijn van het schooljaar 

2019-2020. Daarom hebben wij aan 

meester Marco gevraagd of hij van alle 

groepen een klassenfoto wil maken. 

Dinsdag 23 juni komt meester Marco op 

school om van alle groepen een mooie 

groepsfoto te maken. Deze worden later op 

Social schools geplaatst bij de eigen groep.  

 

“Doordraaien” 

Op woensdag 24 juni hebben wij van 

10.45 uur tot 11.45 uur een doordraai 

uurtje. De kinderen kunnen dan even 

kennismaken met de nieuwe groep en de 

nieuwe leerkracht. De juf vertelt dan het 

een en ander over volgend schooljaar, de 

kinderen kunnen vragen stellen en wie 

weet is er nog tijd voor een leuk spel of 

een 1e lesje. Misschien is het een idee om 

tijdens de lunch als de kinderen weer thuis 

zijn even te vragen wat ze ervan vonden.  

 

Gevonden voorwerpen 
Er zijn toch weer wat kledingstukken, 

spullen e.a. blijven liggen op school. Het 

kan zijn dat u of uw kind iets mist en 

misschien ligt het wel tussen de gevonden 

voorwerpen. Volgende week maandag 

t/m woensdag wordt alles uitgestald op 

een tafel. Deze tafel zetten we buiten het 

hek op het kerkplein. Wanneer u uw kind 

wegbrengt of ophaalt kunt u even langs de 

tafel lopen om te kijken of er iets ligt wat 

van uw kind is. De kinderen van de 

bovenbouwgroepen kunnen ook even bij de 

tafel langs gaan om te kijken. Wilt u uw 

kind er ook even op wijzen dat ze langs de 
tafel met gevonden voorwerpen lopen? 

 

 

 

 



Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Vraag op school advies aan 

iemand van de hoofdluiswerkgroep. Of maak een telefonische afspraak maken bij de 

jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind.  

 

De jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de 

hoofdluis. Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur 

en 13.00–17.00 uur    

                                             

                                                             
 Het RIVM heeft per 17 juni 2020 de adviezen voor kinderen tot 6 jaar met  

neusverkoudheid  aangepast. In de bijlage leest u meer over de adviezen. 

 

 Elk schooljaar worden de kinderen en hun ouders uit de groepen 2 en 7 

uitgenodigd door de schoolverpleegkundige van de GGD. Dit schooljaar is  

dat niet doorgegaan. De ouders van de kinderen uit groep 2 en 7 krijgen  

hier nog informatie over van de GGD. 

                  

 

                                                                                 

      In de bijlage een nieuwsbrief over Zilveren Maan. 

 

                                                                      

                                                 

        

                  

         

                                                                           

                                                              

 

                                                                                                                                         

         

 

 

                                      

               

                   

                               

                                                                                                                      

                                        

                                          
 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

 

 

 

GGDflits  

Berichten van de GGD 

 
 

Hoofdluis, ook in corona tijd 

 
De hoofdluiscontroles op de basisscholen 

zijn gestopt door het Corona virus. Maar 

hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en 

steeds vaker ook bij jongeren. Geen reden 

om in paniek te raken maar wel om het 

goed aan te pakken. Wat kun je doen om 

hoofdluis te voorkomen of te behandelen?  

                  
Op de website vindt u heel veel nuttige 

informatie over hoofdluis. Ook staan er 

filmpjes over hoofdluis herkennen, 

controleren op hoofdluis, en de 

behandeling.  

 
Kijk hier voor vragen en antwoorden   

 

 

 

 

 

https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal/tekstversie-vragen-en-antwoorden
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal/tekstversie-vragen-en-antwoorden

