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Op voeten en fietsen

Vorig schooljaar zijn wij gestart met het vernieuwen van
onze website. We staan inmiddels op het punt dat de
nieuwe website bijna online gaat. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Op de nieuwe website kunt u (net als
nu) veel informatie vinden over de school. Denk hierbij
aan de digitale schoolgids, jaarrooster, jaarboekje etc.
Het adres van de website blijft gelijk. Zodra de website
daadwerkelijk online is, zullen wij u hierover informeren.

Luizencontrole

In de verkeersweek, gehouden van 17 september t/m 21
september gingen alle leerlingen en de meesters en de
juffen te voet of op de fiets naar school. Alle kinderen
kregen een deelnemerskaart, die aan het begin van de
ochtend en de middag werd afgestempeld. Na afloop
warden de kaarten ingenomen. Alle deelnemers kregen
een diploma en onder de leerlingen van iedere klas werden enkele prijsjes verloot.
De winnaars waren :
Groep 1/2a Lars Siepel
Groep 1/2 b Twan Smid
Groep 3 Sarah Hankic
Groep 4 Esmay Weltevreden
Groep 5/6a Selene Vlenterie
Groep 6b/7 Kyra Meijer
Groep 8 Robin Drok

We hebben op onze school regelmatig luizencontrole.
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd (dan
geen gel en lak in het haar). Mochten er luizen geconstateerd zijn dan wordt u hierover gebeld. Er wordt u dan
gevraagd om direct de behandeling te starten. Dit uiteraard om de verspreiding te voorkomen. Algemene informatie (bron: RIVM) Hoe herkent u hoofdluis? 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 crèmespoeling 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. Ook via de website Landelijk steunpunt hoofdluis vindt u handige tips en adviezen.

Zakelijke ouderavond
Op woensdag 17 oktober a.s. zal de zakelijke ouderavond plaatsvinden. Vanaf 20.00 uur kunt u in de centrale hal de stukken lezen. Leden van de ouderraad kunnen u, indien u vragen heeft, uitgebreid antwoord geven
op uw vragen.

Metworstenactie
De ouderraad wil graag in oktober een metworstenactie
houden. De leerlingen krijgen z.s.m. intekenlijsten. Het
doel van de actie worst u z.s.m. bekendgemaakt.

EU-schoolfruit
Onze school mag weer meedoen met het EU-schoolfruitprogramma. EU-schoolfruit
stimuleert kinderen samen in
de klas fruit en groenten te
ten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken
lang iedere week 3 stuks groente of fruit voor alle leerlingen. Dit is mogelijk dankzij financiering van de Europese Unie. Vanaf 12 november t/m 19 april krijgen de
kinderen dan weer 3 keer per week schoolfruit op
school. Op welke dagen het fruit wordt verstrekt, hoort u
nog van ons.

Studiedagteam
Op woensdag 6 november zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van alle leerkrachten van
SOOOG.

Zwerfboekenstation
Het zwerfboekenstation in
de centrale hal is uitgebreid
met een groot aantal
nieuwe boeken. Kom een
boek uitzoeken en laat het,
na het gelezen te hebben, rondzwerven.

Ingezonden:
Van de bibliotheek kregen wij onderstaand bericht met
de vraag dit te delen:
Als er iemand is die de titel “Beste Bibliothecaris van
Nederland 2018” zou moeten dragen dan is het onze
collega Jolanda Robben.
Zoveel leuke projecten die zij bedenkt en waar wij het
hele jaar op scholen en instellingen mee kunnen werken,
waardoor we kinderen het plezier van lezen kunnen laten zien en ervaren.
We hebben alleen veel stemmen nodig en hopelijk willen
jullie ons helpen om ouders en kinderen te vragen om
hun stem uit te brengen.
Jolanda Robben scoort!
Ze is geen familie van Arjen Robben, maar de bedoeling is dat ze binnenkort net zo beroemd is. Jolanda
Robben: jeugdbibliothecaris in de bibliotheek van
Veendam en kanshebber op de titel Beste Bibliothecaris van Nederland 2018!
Een beetje beroemd is Jolanda al, want ze bedacht en
ontwikkelde vele succesvolle leesprojecten, u kent
vast Scoor een Boek! of onze Vakantie Voorleestent.
Maar een topscoorder zoals Jolanda verdient natuurlijk een landelijke zege! Wil jij Jolanda laten scoren?
In de bibliotheek van Veendam staat een groot
scherm waar gestemd kan worden maar ook via

http://bit.ly/teamjolanda.
Stemmen kan van 1 oktober tot 1 november en de
winnaar wordt eind november bekendgemaakt.

https://youtu.be/yY7g58LTZJE - YouTube-filmpje
http://bit.ly/teamjolanda - link naar de stempagina

