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     12 maart 2019 

Schoolnieuws  

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 

ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 

 

Nieuwsbrief 

Dit is de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar. Informatie die groepspecifiek is ontvangt u via de leerkracht.  

Veel leesplezier! 

 

Schoolontwikkeling 

De Vreedzame School 

In groep 1 t/m 6 wordt blok 3 deze periode afgerond. Daarna gaan we tot aan de zomervakantie belangrijke thema’s 

uit de eerste 3 blokken herhalen. Ook zullen we over enkele weken de ‘kletskaarten’ die bij de blokken horen 

meegeven zodat u weet wat de kinderen geleerd hebben en u er thuis over in gesprek kunt gaan.  

Over een maand hebben we weer een teamtraining over De Vreedzame School. 

Mocht u meer willen weten over De Vreedzame School, neem dan gerust een kijkje op www.vreedzaam.net 

 

Continurooster 

Inmiddels heeft bijna ieder gezin een ´voor´ of ´tegen´ uitgebracht op de peiling voor een onderzoek naar een 

continurooster. Binnenkort zullen de stemmen geteld worden en hoort u meer over een eventueel vervolg. 

 

Staking 15 maart  

Vrijdag 15 maart is door onderwijsvakbond Aob uitgeroepen tot stakingsdag. Ook wij geven gehoor aan deze staking. 

Hieronder is weergegeven waarom we staken. 

De PO-Raad benadrukt dat het belangrijk is dat serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en 
urgente problemen kampt. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en 
onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. Het is dan ook van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. 
De PO-Raad maakt zich daarom onder meer hard voor een eerlijk salaris voor werknemers in het primair onderwijs en 
het verminderen van de werkdruk. In 2017 en 2018 deed ze dat ook als partner in het PO-front. Dat was een unieke 
samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties, waarmee veel is bereikt (270 miljoen voor salarissen en 
430 miljoen om werkdruk te bestrijden).   

Er is een flinke investering van 4 miljard euro nodig voor onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in het hele onderwijs -
van het primair onderwijs tot en met de universiteiten- onder druk. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende 
salarissen, kortingen op de financiering en personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra investeren in het 
onderwijs.  
Daarom organiseren de Algemene Onderwijsbond (Aob) en FNV een onderwijsstaking op 15 maart, een week voor 
de Provinciale Statenverkiezingen. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit. 

De kinderen zijn dus vrij op vrijdag 15 maart! 
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Doordat er gestaakt wordt gaat de Pannenkoekendag niet door. We zullen bekijken of we hier verderop in het 
schooljaar nog aandacht aan gaan besteden. 

Luizen 
Zoals gepland heeft er woensdag 27 februari jl. weer een luizencontrole plaatsgevonden door het kriebelteam. 
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw zijn er neten geconstateerd. 
Als je luizen hebt ontdekt, wat dan?  
Er zijn twee manieren om hoofdluis te behandelen: 
- Alleen kammen 
- Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel. 
Hoe werkt uitkammen? 
Kam gedurende 14 dagen elke dag het haar met een luizenkam/netenkam, eventueel in combinatie met 
crèmespoeling. Je gaat als volgt te werk: 
- Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. 
- Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten uit het haar. 
- Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de kam en kam het haar van achter naar 
voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kam beweging op naar het 
andere oor. Vastgeplakte neten kun je eventueel extra losweken door te deppen met azijn. 
- Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of je luizen ziet. 
Spoel gevonden luizen door de wc of wasbak. 
- Ga regelmatig over dezelfde gebieden heen voor de zekerheid. Let extra op haar dicht bij de hoofdhuid, achter de 
oren, in de nek en haar hangend over het voorhoofd. 
-Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kam goed schoon. Je kunt de kam 5 minuten uitkoken 
of ontsmetten met alcohol(70%). 

Dit kammen kost veel tijd, echter twee weken het haar dagelijks doorkammen met een fijntandige kam in 
combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief.  

Nieuws van de OR 
Duikelrek 
We hebben op school nog een goed duikelrek die we voor een mooie prijs willen verkopen. De opbrengst komt 
natuurlijk ten goede aan de kinderen. 
De breedte is 240 cm, de hoogte van de hoogste stang is 90 cm. 

  

Wie heeft er plek voor dit prachtige speeltoestel en doet een bod dat we niet 
kunnen weigeren? 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de penningmeester van de OR: Douwe Bakker (0627207494). 
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Schoolplein 
Als OR zijn we trots op ons prachtige schoolplein! De kinderen hebben verschillende plekken waar ze heerlijk kunnen 
spelen. We willen graag dat ons schoolplein ook zo prachtig blijft en willen daarom graag 2 x per jaar een grote 
reiniging en 2 x per jaar een kleine reiniging van het plein organiseren. 
Onder het mom van `vele handen maken licht werk´ willen we hiervoor een rooster opstellen en daarom vragen we 
je om je aan te melden voor de ´schoolpleinreiniging´ . 

We hopen op veel reacties en ook hier geldt, voor vragen kan contact opgenomen worden met Douwe Bakker. 

Aanwezigheid 

Als directie van meerdere scholen hebben we een aanwezigheidsrooster gemaakt. Echter, in de praktijk blijkt dat 

hier regelmatig wijzigingen in optreden in verband met afspraken e.d. Toch hieronder het schema met daarbij de 

opmerking dat u altijd een mail kunt sturen mochten we niet aanwezig zijn. De leerkracht van uw kind is uw eerste 

aanspreekpunt. 

 

even week Gretha Ilse 

maandag PMS 
OA 

OA 
Eiber 

dinsdag  Kompas 
Eiber 

Kompas 
PMS 

woensdag PMS OA 

donderdag Kompas 
Kompas 

Eiber  
Eiber 

oneven week Gretha Ilse 

maandag OA 
PMS 

Eiber 
Eiber 

dinsdag Eiber 
Eiber 

OA 
PMS 

woensdag Kompas Eiber 

donderdag Kompas 
PMS 

Kompas 
OA 

 

 

AGENDA MAART 

13:                 oud papier 

15:                 stakingsdag; alle kinderen vrij 

25:                 deze week bezoekt groep 7/8 een bedrijf in het kader van techniek                 

 

AGENDA APRIL 

3:                   schoolvoetbaltoernooi (uitwijkmogelijkheid is 10 april) 

9:                   studiemiddag; alle kinderen om 12.00 uur vrij 

10:                 oud papier 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 april 2019  
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    Bijlage 1 

 
 
GENIETEN VAN HET OUDERSCHAP?  

 
Ooit hebben we als ouders de vlag uitgehangen, bij de geboorte van ons kind. Gaandeweg bleek het opvoeden 
van kinderen niet altijd even gemakkelijk.  
Herken je dit? Een tijdelijke dip? Of twijfel: doe ik het wel goed?  
Misschien is er sprake van scheiding, ziekte, zorgen om de kinderen, weinig sociale contacten of isolement door 
andere taal en cultuur. Je voelt je er alleen voor staan. Dan kan het soms kan zo zwaar voelen dat de eigen accu 
leger en leger raakt. En zie je jezelf ineens kortaf reageren of niet meer de moeder/vader zijn, die je voor ogen 
had, toen je plannen maakte een gezin te stichten. Een door Home-Start getrainde vrijwilliger, kan dan het 
ouderschap tijdelijk verlichten, door bij te springen en precies het steuntje in de rug geven, dat op dat moment 
nodig is. De vrijwilliger van Home-Start heeft tijd en aandacht voor het gezin en bezoekt het wekelijks. Zij is als 
een maatje voor het gezin, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Zolang als wenselijk is, meestal 
gedurende een periode van een paar maanden tot een jaar. Sommige vrijwilligers komen vooral voor de 
kinderen. Andere ouders hebben meer behoefte aan iemand om zelf mee te praten. We stemmen af , op waar 
behoefte aan is. Wil jij het weer leuk hebben met je kind(eren)? Kun jij wel dat steuntje in de rug gebruiken? 
Neem dan contact met ons op!  
 
MOCHT JE OVERIGENS ZELF VRIJWILLIGER WILLEN WORDEN…. Wij zijn op zoek naar jou!  
Twee keer per jaar start een training voor nieuwe vrijwilligers. In 5 bijeenkomsten (onder schooltijd) komen we 
bij elkaar, om handvatten te krijgen bij het vrijwilligerswerk voor Home-Start: Wat helpt wel/niet? Hoe zorg je 
als vrijwilliger voor je eigen grenzen? Hoe kun je als vrijwilliger de ouders versterken in hun eigen kracht als 
opvoeder. Na afloop van deze cursus geven nieuw opgeleide vrijwilligers vaak aan, dat ze het jammer vinden 
dat de 5 keer zo snel om zijn! De “troost” is dat we na de cursus, elkaar om de ca. 8 weken weer terugzien op 
inspirerende terugkomochtenden met intervisie of een thema. Als Home-Start vrijwilliger bezoek je wekelijks 
hetzelfde gezin, op een tijd die jou zelf goed uitkomt.  
 
Van de vrijwilligers wordt vooral gevraagd dat zij opvoedervaring hebben, doordat ze zelf kinderen hebben of 
door werkervaring. Daarnaast is het van belang dat iemand het leuk vindt om een dagdeel binnen een gezin 
mee te draaien en de vraag van het gezin centraal kan stellen.  
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator Erika Odink-Holsappel, 06-10042144 of home-
startommenhardenberg@stdekern.nl  
 
Voor meer informatie zie www.home-start.nl. 
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