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Info:
De ontwikkelingen van het Coronavirus volgen elkaar snel op. Protocollen, acties en afspraken ook.
Dat hebben we de vorige week gezien. Vrijdags een nieuwsbrief en op de maandag al weer
aanpassingen. Om binnen PCBO Leeuwarden e.o. ook het een en ander goed te stroomlijnen komt er
weer een info brief vanuit PCBO. Deze ontvangt u voor de herfstvakantie.
Ook deze week hebben we een collega met Corona gerelateerde klachten. Gelukkig dat we gebruik
kunnen maken van de voorrangsregeling zodat we z.s.m. weten wat de uitslag is.
Aanstaande donderdag hebben we een studiedag gepland en alle kinderen zijn dan vrij. Voor ons
staan er die dag twee grote thema’s op het programma. Het eerste deel is de implementatie van
onze nieuwe rekenmethode en het tweede deel bestaat uit het samen werken aan onze
groepsplannen met daarbij ook een evaluatie over de overdracht vanuit het vorige schooljaar en de
resultaten van de CITO toetsen van de afgelopen periode. Een volle maar vooral zinvolle dag hopen
we.

Informatieavond.
We hadden in een voorgaande nieuwsbrieven benoemd dat er een infoavond voor ouders
georganiseerd zou worden. Onderwerpen zouden o.a. huisvesting en ouderbijdrage zijn. Dit zou
samen met PCBO (Hans Greidanus), MR en school opgezet worden. We hebben deze week besloten
om deze avond niet (fysiek) te gaan organiseren. Reden is natuurlijk de ontwikkelingen rondom
Corona. Natuurlijk zullen we tot een andere vorm van informatievoorziening komen. Hierover wordt
u de komende week geïnformeerd. De datum van 7 oktober kunt u dus weer uit de agenda
schrappen. We hopen natuurlijk dat u begrip heeft voor deze keuze.

Welkom op de BSO Hoppende Hazen van IKC het Klaverblad.
Mijn naam is Tineke de Jong en sinds 17 augustus ben ik werkzaam als
pedagogisch medewerker op de BSO van het Klaverblad. Een nieuwe groep
op een nieuwe locatie samen met het Klaverblad onder een dak.
Inmiddels draaien we alweer ruim vijf weken en de kinderen hebben al
aardig hun draai gevonden. In het begin was het nog enigszins vreemd voor
ze. De ruimte was nog vrij leeg en ongezellig. We zijn nog steeds bezig om de
ruimtes sfeervol en uitnodigend te maken. De kinderen moeten zich kunnen
ontwikkelen en ontplooien in een ruimte die mogelijkheden biedt en ruimte
maakt voor hun interesses en talenten.
Bij Sinne worden workshops georganiseerd op tal van gebieden. Workshops die aansluiten bij de
interesses van de kinderen. Daarnaast zijn
er tal van spellen op de BSO, zoals
smartgames en spelmateriaal die de
creativiteit en fantasie prikkelt. Het vrije
spel is minstens zo belangrijk. Immers, de
kinderen kunnen moe en prikkelbaar zijn
na een schooldag. Wanneer een kind even
niks wil maar zich graag even wil
ontspannen dan is daar de mogelijkheid
voor. Ook het buitenspelen is een
belangrijk onderdeel van de bso middag.

Dan zijn er nog de themaweken waaruit activiteiten georganiseerd worden. Ik laat de kinderen
meedenken en stimuleer ze om tot ideeën te komen. En die ideeën zijn er zeker!!
Misschien tot ziens op de BSO Hoppende Hazen!
Een hartelijke groet,
Tineke de Jong
tineke.dejong@sinnekinderopvang.nl

Luizen:
Er zijn onlangs weer luizen gesignaleerd. Ook is er een oproep gedaan
om te helpen bij de luizencontrole. Hiervoor hebben we nog steeds niet
voldoende ouders. Mocht u zich nog op willen geven dan kunt dit
doorgeven aan juf Engelien.
Dringend verzoek om nogmaals te controleren en zo nodig te
behandelen. Hieronder nog info van de GGD website.
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te
maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in je haar
zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar
opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer heel
gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen al je vrienden en
vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, broertjes of zusjes. Daarom
is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.
Hoe ziet hoofdluis eruit?
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de
hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij
roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of
zwarte stipjes. Ze zitten op het haar, dicht bij de haarwortel.
Hoe weet je of je hoofdluis hebt?
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen,
krijg je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk
voor pluk, het haar te laten controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een
hoofdluis zijn eitjes.
Hoe krijg je hoofdluis weg?
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken
achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten
kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die
moet je allemaal wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met
azijn natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar
ook dan moet je elke dag goed kammen.
Hoofdluis heb je niet alleen
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester
weet dat je het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun
kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis
hebben. Je ouders kunnen op school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt
uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook veel informatie
te vinden over hoofdluis en behandeling van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis

Kinderboekenweek:
En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11
oktober 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld
van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom
van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!

Al een aantal jaar komt kinderboekenwinkel De Toverlantaarn met een boekenkraam bij ons op
school in de kinderboekweek. Wij mogen dan ter waarde van 10% van de verkochte boeken bij hun
boeken aanschaffen. Vanwege de corona hebben we er dit jaar voor gekozen om dat niet te doen.
Gelukkig biedt De Toverlantaarn een mooi alternatief.
Alle kinderen, vaders/moeders, opa’s/oma’s of oppas kunnen de school steunen door boeken te
kopen bij Kinderboekwinkel de Toverlantaarn of te bestellen via
www.kinderboekenwinkeldetoverlaantaarn.nl . Noem de naam van onze school (online bij de
opmerkingen) en zij bewaren de kassabonnetjes. De school krijgt voor 10% van het totale bedrag,
gekocht in de maand oktober, een boekenpakket voor de schoolbieb.

Ehbo oproep:
Wie zou onze ehbo dozen willen controleren en aanvullen? U kunt zich melden bij juf Engelien.

Blij dat ik glij:
In de bijlage vindt u de informatiebrief over het abonnement ‘Blij dat ik glij’. De spelregels op een
rijtje:





Het abonnement kost slechts € 17,50 (ter vergelijking - een jeugdabonnement kost ruim 100
euro!);
Met dit abonnement kun je op de recreatieve openingsuren van de Elfstedenhal vrij
schaatsen;
Het abonnement is persoonlijk (deze dient te worden voorzien van een recente pasfoto) en is
niet onderling uitwisselbaar;
De Elfstedenhal is niet verantwoordelijk voor verlies van het abonnement.

U mag het aanmeldingsformulier met het geld inleveren bij juf Hedwig of juf Engelien.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag

Datum
28/9

Dinsdag

29/9

Woensdag

30/9

Donderdag

1/10

Vrijdag

2/10

Activiteit
15.00 Training Alinea voor
leerkrachten en leerlingen.
Spaans groep 1 t/m 5/6
8.45 Techniektheater 7-8a
15.30 MR en OR overleg
8.45 Techniek theater 7-8b
Start Kinderboekenweek

Activiteit
Directie aanwezig op school

Studiedag team
Alle kinderen vrij
Nieuwsbrief

Directie aanwezig op school

Directie aanwezig op school

