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Beste ouder(s)/ verzorgers, 

Wow, wat was de herfstmarkt een prachtige ervaring. Kinderen die verkopen, 

kopen en smikkelen. Een heerlijk geroezemoes in de school, een verloting en 

een enorme belangstelling van ouders en familie. Ook tijdens de 

dankdagviering en de koffie/ thee na de dienst was er een mooie opkomst. 

Dit zijn mooie momenten om te koesteren. Hartelijke dank hiervoor! 

Personeel 
Juf Rianne van den Berg is dinsdag 6 november als stagiaire gestart in groep 

5/6. De eerste periode is zij 1,5 week in deze groep en geeft zij verschillende 

lessen. 

Schoolontwikkeling 
Donderdagmiddag 29 november starten we met de scholing Expliciete 

Directe Instructie. De kinderen zijn deze middag vrij.  

Vanaf de herfstvakantie werken we met een doorgaande lijn voor begrijpend 

lezen. We maken gebruik van de methode Nieuwsbegrip XL. In alle groepen 

wordt er wekelijks aan dezelfde strategie gewerkt. De lessen kennen binnen 

de gehele school dezelfde opbouw en de leesstrategie wordt ook binnen 

andere vakken toegepast.  

ICT 
Tijdens de herfstvakantie is het ICT-netwerk vernieuwd. Dit is vrijwel 

probleemloos verlopen. In de lokalen hangen prachtige touchscreenborden 

en de leerlingen maken in de klassen gebruik van laptops. De klusouders 

hebben de whiteboarden weer opgehangen. De komende periode oriënteren 

wij ons verder op de inzet van ICT binnen het onderwijs. 

Zoals eerder aangegeven hebben alle teamleden een nieuw mailadres. Deze 

staan op de jaarplanner.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
Fijn dat wij van veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage hebben ontvangen. 

Wanneer u dit nog niet hebt gedaan vragen wij u dit alsnog te doen. De brief 

voor verzoek betaling ouderbijdrage is als extra bijlage aan de mail 

toegevoegd. 

Gespreksavond en rapport 
Donderdagavond 29 november is de gespreksavond voor de groepen 2 t/m 8. 

Vanwege de studiemiddag zullen enkele gesprekken op woensdagmiddag 28 

november ingepland worden. U ontvangt van de leerkracht een overzicht met 

de gesprekstijden. Wanneer u op bepaalde momenten niet kunt, dan kunt u 

dit onderling ruilen en doorgeven aan de leerkracht. Vrijdag 30 november 

gaat het eerste rapport mee naar huis. 

Belangrijke data: 

Donderdag 15 
november 
Groep 7/8 
koorduitreiking Prinses 
Irenebrigade 
 
Donderdag 29 
november 
Studiemiddag team 
Gespreksavond 
 
Vrijdag 30 november 
Rapport mee 
 
Woensdag 5 
december 
Sinterklaasfeest 
 
Donderdag 20 
december 
Kerstviering 
 

 

 

 
 
 

 
Herfstmarkt 

 
 
 
 
 



Boekenmaand en herfstmarkt 
Tijdens de boekenmaand is er veel gelezen en voorgelezen. Het is goed om 

thuis blijvend aandacht aan voorlezen en lezen te besteden.  

De boekenmaand hebben we afgesloten met de herfstmarkt. Dit heeft het 

prachtige bedrag van €721,10 opgeleverd. Dit geld komt ten goede aan 

buitenspeelmaterialen voor de kinderen. Hiernaast is er een verloting 

gehouden voor Kika. Dit heeft het prachtige bedrag van € 130,10 opgeleverd. 

Schoolfruit 
Vanaf week 46 starten we met schoolfruit. Iedere dinsdag, woensdag en 

donderdag eten we tijdens de ochtendpauzes verschillende soorten 

groenten en/ of fruit. U kunt uw kind eventueel naar wens extra fruit 

meegeven op de dagen dat het schoolfruit aan de leerlingen wordt 

uitgedeeld. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  

Iljo de Keijzer 
Het zendingsgeld van de maand oktober was bestemd voor het project van 

Iljo de Keijzer op de Filipijnen. Dit heeft het bedrag van € 225,73 opgeleverd.  

Informatie luizen 
De maandag na elke vakantie controleren de luizenmoeders de leerlingen op 

luizen. Hebt u tussentijds het vermoeden dat er bij uw kind luizen aanwezig 

zijn, geef dit door aan de ondergetekende. Namens de luizenmoeders stuur 

ik onderstaande informatie door: 

“Bij het vermoeden van luis is de beste manier om te kammen met een 

netenkam met daarover een gaasje. Je kamt vanaf de hoofdhuid tot het 

einde van het haar. De luisjes en de neten blijven zo in het gaasje zitten en 

zijn daardoor duidelijk zichtbaar. Een luis kan heel klein zijn, maar die 

beweegt. Een neet is moeilijker te herkennen, vaak zijn deze bruinig, soms 

ook zwart, kleine stipjes, vaak ovaal van vorm. Mensen denken bij jonge 

kinderen al snel dat het zand is. 

Je kunt ook zonder gaasje kammen, maar de kam uitkloppen op een wit vel. 

Kammen met een gaasje is makkelijker en effectiever.  

Behandeling van hoofdluis: De meest effectieve manier is om anti-luislotion 

te kopen. Niet de shampoo, maar echt de olie of lotion en bij voorkeur een 

ander merk dan Prioderm. De lotion aanbrengen op al het haar, van 

hoofdhuid tot in de puntjes. Vervolgens een half uurtje in laten trekken. Na 

een half uur het haar met gewone shampoo wassen. Meestal wel twee keer, 

anders krijg je de lotion er niet goed uit. Vervolgens crèmespoeling in het 

haar doen en even in laten trekken. Hierdoor worden de neetjes zacht en 

laten ze makkelijker los van het haar. 

Terwijl de crèmespoeling in het haar zit, kammen met netenkam en gaasje. Je 

zult zien dat de luisjes dood zijn en de neten goed loslaten, vervolgens haar 

uit spoelen en klaar.  

Blijf nog wel een dag of 10 het haar kammen zodat je zeker weet dat alle 

neetjes weg zijn. Een neet komt er na 10 dagen uit.” 

Voor meer informatie over bestrijding luizen, informeer bij de luizenmoeders 

of per mail: ac@dezaaierhedel.nl.  
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Schoolgids en jaarkalender 
De schoolgids en jaarkalender zijn uitgedeeld. Wanneer u deze nog niet heeft ontvangen kunt u deze 

opvragen bij de leerkracht of ondergetekende. 

Klusouders 
De klusouders zijn in de maand oktober een avond extra geweest om de whiteboarden in de lokalen op te 

hangen. Dit zorgde voor blije gezichten bij de leerkrachten, hartelijk dank! De volgende klusavond is 

maandag 12 november. Wanneer u interesse heeft om met de klusouders mee te draaien of u bent 

nieuwsgierig naar wat zij doen, neem dan contact op met Erwin Schilders, tel. 06-42571496. 

Gebedsgroep 
Op maandag 12 november komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Wanneer u mee wilt bidden 

of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer. 

ParnasSys  
We zagen dat de mail in ParnasSys standaard bij één van de ouders wordt bezorgd. Wanneer u deze op 
twee adressen wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven. 
  
Heeft u vragen en/ of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  


