Nieuwsbrief sept. 2020

Woensdag 16 sept.
Dinsdag 22 sept.
Woensdag 23 sept.
Woensdag 30 sept.

Studiedag team, de leerlingen zijn deze dag vrij!
Schoolfotograaf
Start verkoop kinderpostzegels (gr. 7)
Start Kinderboekenweek

Start schooljaar 2020-2021
Wat een mooie entree voor alle kinderen van de ONS. Het gebeurt je ook niet elke dag: over
de rode loper de school in. Het was een gezellig en feestelijk gezicht. Wat een mooie start!

Corona
Helaas geldende beperkende maatregelen nog steeds. In deze nieuwsbrief leest u wat
daarvan de gevolgen zijn.

Wanneer mag uw kind niet naar school?
Wanneer uw kind ziekteverschijnselen vertoont mag uw kind niet naar school. Wanneer uw kind
neusverkouden is mag het onder bepaalde voorwaarden wel naar school. Via de beslisboom in de
bijlage kunt u zelf bepalen wat er mogelijk is. Twijfelt u? Bel dan gerust.

Agenda?
Een beknopte agenda voor de maand september. Helaas kan er een aantal activiteiten, welke
gepland stonden, geen doorgang vinden vanwege de corona. Het is nl. voor ouders nog niet
toegestaan om in de school te komen. Het gaat in de periode t/m de herfstvakantie om de
volgende activiteiten: infoavonden van 7 en 8 september en de inloopmiddag van 21
september. Ook houden we voorlopig geen luizencontroles. Enkele onderwerpen worden in
deze Nieuwsbrief nader toegelicht.

Informatieavonden
De informatieavonden gaan dit jaar niet door in de vertrouwde vorm. Woensdag 9 september
ontvangt u via Social Schools of via de mail als uw account nog niet actief is, een presentatie
van de leerkrachten. Daarin geven zij informatie over het komende schooljaar.

Trakteren
Graag herinneren we u nog even aan de regel rond trakteren bij verjaardagen:
Kinderen mogen trakteren. De traktatie dient fabrieksmatig verpakt te zijn.
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar worden er individuele
en klassenfoto’s gemaakt. Ook worden schoolgaande broertjes en zusjes samen
gefotografeerd.
Dit jaar worden geen foto’s gemaakt met broertjes en zusjes die niet op de ONS zitten.
U begrijpt vast wel waarom…..!

Luizencontrole
De regelmatige luizencontroles kunnen ook voorlopig niet doorgaan.
Daarom doen we een dringend beroep op u, om zelf uw kind(eren)
regelmatig te controleren.
Mocht u “ongewenste gasten” signaleren, is het van belang dat u de
leerkracht van uw kind even informeert.
Voor meer informatie: zie bijlage van het RIVM.

Inmiddels heeft ruim 90% van de gezinnen zich al aangemeld bij Social Schools. De laatste
gezinnen krijgen in de komende dagen nog een emailbericht of een brief, zodat ook zij zich
kunnen aanmelden.
Zoals eerder aangegeven kunt u, wanneer u hulp nodig heeft bij de activatie, even naar school
komen (in het computerlokaal). Om drukte te voorkomen en de coronaregels in acht te
nemen vragen wij u om zich aan te melden. Dit kan door een mailtje te sturen
naar p.westra@oranjenassauschool.pcborijnsburg.nl .
Er staan nog 2 momenten gepland:
•
•

woensdag 9 september om 12.45 uur,
donderdag 17 september om 15.15 uur

Alle groepen hebben inmiddels al wat foto’s en andere zaken gedeeld met de ouders. Het
levert veel positieve reacties op!

Studiedag woensdag 16 september
Woensdag 16 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Deze studiedag staat in
het teken van de invoering van onze nieuwe rekenmethode en wat dat betekent voor de
lessen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over onze nieuwe methode.
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Woensdag = Fruitdag + waterdag
Elke woensdag eten we op school gezond. Dat mag fruit (aardbeien,
appel, banaan, …) zijn, maar ook groente (paprika, komkommer,
wortel, …). Denkt u er aan iets gezonds mee te geven?

Tip: op de website van Ik eet het beter, staan
creatieve tussendoortjes!!
Ook drinken we op woensdag gezond: water! Goedkoop, lekker en gezond!
Dit mag natuurlijk ook op andere dagen!

Veiligheid rondom de school

Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen, is ook het parkeren van uw
auto een puntje van aandacht. Omdat veel kinderen lopend naar school
komen, hebben we de afspraak gemaakt dat auto’s in het brede deel van
de Kamperfoelie worden geparkeerd. Daar lopen de kinderen op de
stoep. In het smalle deel van de Kamperfoelie is het te gevaarlijk. Auto’s
parkeren en draaien. Zij zien de op straat lopende kinderen over het
hoofd. Geeft u dit ook door aan oppas-opa’s en oma’s?
Zo werkt u mee aan de veiligheid van onze kinderen!

Rapporten
Heel veel rapporten zijn inmiddels al ingeleverd. Maar toch….we missen er nog een aantal!
Wilt u deze de komende week meegeven naar school?

Ontdek jouw talent met Sjors sportief en creatief! (Welzijnskwartier)
In de week van 14 september krijgen alle basisschoolleerlingen weer een kleurrijk boekje van
Sjors sportief en creatief. In dit boekje staan allemaal sportieve en creatieve activiteiten om
uit te proberen. Misschien ontdekt uw kind wel een sportieve of creatieve hobby waar u nog
nooit aan gedacht had!
• Blader het boekje samen door.
• Hebben jullie een leuke activiteit gevonden, ga dan naar www.sjorssportief.nl om in te
schrijven.
• Kijk regelmatig op de website van Sjors, want gedurende het schooljaar komen er
zeker nog meer activiteiten bij!
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Beestjes in je haar
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.
Op deze website vind je:
• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en
behandeling
• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis
• Weetjes over luizen
• Richtlijn Hoofdluis
• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis
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