9 februari 2018

OP
KINDERCAMPUS OCULUS

gebruik te maken van het algemene telefoonnummer

013-5434643

Agenda
ma 12 t/m vr 16 februari
di 13 februari
ma 19 t/m vr 23 februari
wo 28 februari
vr 2 maart

Carnavalsvakantie
Kinderoptocht 13.30 uur
Rapportgesprekken
Luizencontrole
Officiële opening Kindercampus
Oculus
Nieuwsbrief mee

Jarigen

11 februari
12 februari
15 februari
17 februari
18 februari
20 februari
25 februari

26 februari
29 februari

Pleun Iding, gr 3
Amal Meftah, gr 7
juf Loes
Sjors Leduc, gr 3
Evi Fröling, gr 4
Lola van Helvoirt, gr 1/2b
Alec Blüemink, gr 3
Sophie van den Nieuwelaar, gr 4
Mike van Bavel, gr 1/2b
Julia James, gr 1/2b
Kayla Ramdani, gr 3
Milou van den Broek, gr 5
Luc Ubben, gr 8b
Renske Sterken, gr 6

Belangrijk !! Telefoonnummer!
Alle ouders, dus ook de ouders van het gebouw
aan het Willebrordplein, die een ziekmelding
willen doorgeven of iemand willen spreken, dienen uitsluitend
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Het telefoonnummer van de kinderopvang dus niet
gebruiken.

Wachten op hereniging
Regelmatig vinden wij spullen die bij ons zijn achter gelaten of
vergeten zijn. Best zielig voor die spullen, ze blijven vaak in
onzekerheid achter of ze ooit nog mee naar huis mogen.
Gelukkig laten we ze niet helemaal aan hun lot over, we
zorgen dat ze wat aan elkaar hebben door ze samen in een
krat op jullie te laten wachten.

Ben je iets kwijt of vergeten, je vindt deze in de kratten in de
kast bij de conciërge. Wij hopen dat er komende tijd weer veel
herenigingen zullen plaats vinden! Begin maart gaan we alle
achtergebleven spullen weg doen.

Voorzitter Ouderraad
Onze Ouderraad heeft een nieuwe voorzitter. Indra Mommers
heeft ervoor gekozen om na 4,5 jaar het stokje over te dragen
aan Barbara Dirkx, moeder van Thijs uit groep 5/6.
Indra zal de taak van secretaris op zich gaan nemen en
Barbara gaan ondersteunen.
Indra, heel hartelijk bedankt voor je inzet al die jaren en
Barbara, heel veel succes met deze nieuwe uitdaging!
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Hulp in de schoolbieb
De afgelopen tijd hebben
we meerdere oproepen
geplaatst voor hulp in de
schoolbieb. Gelukkig
hebben er al 3 ouders
aangeboden om te komen
helpen en daar zij we heel
blij mee!
Maar we zouden graag nog
2 biebmoeders, biebvaders,
biebopa’s, bieboma’s,
biebbuurvrouwen,
biebbroers, biebnichtjes of
wat dan ook willen voor de dinsdagochtend. U kunt zich
opgeven bij Marja van Berkel (zie foto) van Unit 1.

Carnaval

Nu kunnen we gaan genieten van een welverdiende vakantie!

Wat een vrolijkheid! Iedereen prachtig verkleed.
We maken er met z’n allen een gezellig feestje van.
Op de klanken van “Dansen in Kruikenstad” werd er volop
gedanst in de aula.

Hele fijne vakantie. We zien jullie allemaal weer op maandag
19 februari.

Tussendoor was er natuurlijk voor iedereen iets lekkers.

Hoofdluis
Luis in je haar?
Kammen maar!
Wie krijgt hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het
kan iedereen overkomen. Hoofdluizen lopen via het haar over
van hoofd naar hoofd. Hoofdluizen zoeken graag een warm
plekje op; bijvoorbeeld in het haar achter de oren, in de nek of
onder een pony. Kinderen krijgen gemakkelijk hoofdluis,
omdat tijdens het spelen de hoofden elkaar soms raken.
Hoofdluizen verspreiden zich ook makkelijk bij pubers. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren bij het knuffelen, samen selfies
maken of bij elkaar op de mobiel kijken.

Hoofdluizen zijn slechts enkele millimeters groot. Neten lijken
op huidschilfers (roos).
Hoe herkent u hoofdluis?
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Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is
aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren.
Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt boven een
vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit het haar vallen.
Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen
hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een
sesamzaadje. Hun eitjes (neten) zijn witte, grijze of zwarte
stipjes die op roos lijken. Roos zit echter los en neten kleven
juist aan het haar vast Tijdens het spelen raken de hoofden
elkaar en kan hoofdluis zich verspreiden.
Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te
beginnen met een grondige aanpak. Als er nog luizen of nog
niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis
besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden én
herbesmetting voorkomen.
Aanpak
Kammen met een fijntandige kam zoals een luizenkam is de
beste aanpak. Kam twee weken lang dagelijks het haar. Doe
dit op de volgende manier.
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling
door het haar. Spoel dit nog niet uit.
• Bescherm de ogen met een washandje. Kam met een
gewone kam eventuele klitten weg.
• Pak dan een fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk
voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak
na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere
oor. Neten die aan het haar vastplakken kunt u eventueel
losweken door het haar te deppen met azijn.
• Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of
zakdoek.
• Spoel de cremespoeling uit.
• Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en
Verwijder de luizen en neten.
Antihoofdluismiddelen
Combineer het kammen eventueel met een
antihoofdluismiddel. Kam twee weken dagelijks het haar,
waarbij u op eerste en op de achtste dag ook het
antihoofdluismiddel gebruikt (of volg de bijsluiter). Gebruik bij
voorkeur een antihoofdluismiddel met de werkzame stof
dimeticon. Hoofdluis kan namelijk ongevoelig worden voor de
werkzame stoffen malathion en permitrine. Ook wanneer u
een antihoofdluismiddel gebruikt, moet u het haar twee weken
lang elke dag uitkammen met een fijntandige kam.
Extra maatregelen? Nee!
Luizen verspreiden zich via haar-haarcontact. Extra
maatregelen zoals het wassen van kleding, knuffels of
beddengoed, stofzuigen of het gebruik van luizencapes of
luizenzakken zijn niet nodig.
Hoofdluis heb je niet alleen
Hoofdluis is erg besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld
dat dan op school, bij de kinderopvang, op (sport)clubs, bij
vrienden, de oppas en familieleden. Zij kunnen dan ook
controleren. Bovendien moet u alle gezinsleden controleren.
Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per
week. Vergeet ook uzelf niet te laten controleren.
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