
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
 
maandag    31 aug t/m 10 sep startgesprekken 
donderdag   3 september schoolfotograaf 
maandag      7 september géén Paardenmarkt; géén vrij! 
vrijdag        11 september vrije dag 
maandag   14 september schoolreis stap 1-2, 3-4 
dinsdag      15 september schoolreis groep 7 
maandag   21 september schoolreis stap 5-6, groep 4 
maandag   28 september schoolreis groep 5, 6 
 

 
Jarig? Van Harte Gefeliciteerd!  
   
 
 1 september Thijmen Leerentveld groep 7 
 2 september Jente Bosch groep 7 
 Jeanne Clappers groep 8 
 Tije van Leur stap 5-6 
 Sep Nijsten groep 7 
 3 september Daan Klein groep 4 
  
   

 
 
 

 
Welkom op Stap voor Stap 
 
Semih Koyuncuoglu stap 1-2 
Rosa Kodde  stap 1-2 
Sasha Robben  stap 1-2 
Lena Bouman  stap 1-2 
Joe Derickx  stap 3-4 
Robin Derickx  groep 4 
Julian Jacobs  groep 7 
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Start schooljaar 20-21 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De zomervakantie is omgevlogen, de eerste schoolweek zit er al weer bijna op.  
De groepen hebben een goede start gemaakt met het nieuwe schooljaar en de kinderen zijn al weer helemaal gewend 
in hun (nieuwe) groep. 
 
Helaas zijn er deze eerste week ook al in 2 groepen luizen geconstateerd. De ouders van de groepen zijn inmiddels op 
de hoogte gesteld.  
De ‘luizenbrigade’ komt, i.v.m. de coronamaatregelen, niet in de klassen controleren. 
Vandaar de vraag, ook aan de ouders van de andere groepen, om zelf hun kinderen extra goed te controleren! 
Kijk het haar na op neten en luizen: onder de pony, achter de oren, op de kruin en achter inde nek. Neten zijn eitjes van 
de hoofdluis die vastgeplakt zitten aan de haren (binnen 1,5 cm van de haarwortel). Als u een haar tussen 2 nagels 
doortrekt en er blijft een “pakketje” zitten, dan zijn het neten. Zo niet, dan is het berg, roos, zand, etc. 
Hoofdluizen zijn steeds vaker ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen. Een effectieve methode is: kammen, kammen en 
nog eens kammen. De GGD adviseert 1 x nat te kammen en 1 x droog. Nat kammen kan met een mengsel van 7 delen 
crèmespoeling en 1 deel azijn in het haar te masseren en het haar vervolgens zorgvuldig door te kammen met een 
netenkam. Azijn zorgt ervoor dat de neten loslaten. De kam tussendoor uitspoelen in een witte bak met lauw/warm 
water. Zo is na het kammen goed te zien óf en hoeveel luizen en neten er uitgekamd zijn. Ontsmet de kam na gebruik! 
Belangrijk is om geen dag over te slaan en dit 14 dagen vol te houden. 
 
 
Mocht uw kind hoofdluis hebben, meldt dit dan bij de leerkracht. Een luizenbesmetting is geen schande, maar vooral 
vervelend en de bestrijding is voor de betrokkenen niet makkelijk. 
 
 
 
 
 

Kalender schooljaar 2020-2021 
 
Dit schooljaar verspreiden wij geen papieren kalender meer. U krijgt 
binnenkort bericht over onze digitale agenda. 
Veel informatie is natuurlijk ook al op onze website te vinden 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Oproep!! 
 
Stap 3-4 is op zoek naar plastic bakjes/kuipjes (formaat boterkuipjes). U kunt ze inleveren bij juf Ottoline en juf Janette. 
 
 
 
 
 

 


