Weekmail obs Hagen 13 november 2020
Maandag 16 november studiedag team
Zoals u heeft kunnen lezen in de jaarkalender staat
er aanstaande maandag, 16 november, weer een
studiedag voor het team gepland.
Voor de groepen 3 tot en met 8 staat er weer ‘Discussiëren kun je leren’ op het programma. Dit is
een vervolg van de studiedag op 16 oktober.
Het middagprogramma voor de groepen 5 t/m 8 wordt (digitaal) verzorgd door de Gruitpoort. Zij
worden dan begeleid in het geven van drama in de klassen.
De onderbouwgroepen gaan op deze dag hard aan het werk voor het Sinterklaasfeest. De school moet
worden versierd en er moeten natuurlijk nog een heleboel andere voorbereidingen worden getroffen.
Sinterklaas op school Hagen.
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer aan in ons land. Een gezellige tijd thuis en op school.
Hij heeft beloofd om op vrijdag 4 december een bezoek te brengen aan onze school. Op deze dag zijn
alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur. Voor de pauze van 10 uur hoeven de kinderen op deze dag ook geen
eten en drinken mee te nemen.

Binnenkort
•
•

Maandag 16 november is er een studiedag voor personeel en zijn alle kinderen vrij.
Vrijdag 4 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. De kinderen zijn dan vrij vanaf
12.00 uur.

Surprise maken.
Sint heeft het zo druk rond 5 december dat hij gevraagd heeft aan de kinderen van de groepen 5 tot
en met 8 om hem een handje te helpen.

In die klassen wordt op vrijdag 13 november lootjes getrokken. Ieder kind trekt een lootje met de
naam van een kind uit haar of zijn klas en een klein verlanglijstje van dat kind. Voor dat kind mag hij
of zij dan een klein cadeautje kopen van maximaal 3,50 euro. En dat mag dit jaar geen snoep zijn.
Het cadeau moet verstopt worden in een surprise en er moet een klein gedicht bij. (Niet van internet en minimaal 8 regels.)
Zijn hierover nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Het kind zelf kan
ook altijd met vragen terecht bij de eigen juf.

Hoofdluis
We hebben op school een groepje ouders dat na elke schoolvakantie de haren van de kinderen controleert op hoofdluis. Jammer genoeg mogen ouders in deze Coronatijd de school niet in en dus vragen we aan alle ouders zelf de haren van hun kind regelmatig goed te controleren.
In enkele groepen was er sprake van een kind met hoofdluis, dus we vragen nu nogmaals aan alle ouders even goed te kijken de komende dagen.

Hieronder wat tips van de GGD.
Hoofdluis is nooit 100 % te voorkomen. Regelmatig controleren scheelt een hoop werk achteraf. De
hoofdluis kan op elk hoofd gaan zitten, met hygiëne heeft dat niets te maken.
Hoofdluisbesmetting vindt plaats door direct haarhaar contact. Overdracht van hoofdluis via gezamenlijk gebruik van kammen, mutsen, jassen, sjaals, knuffels en beddengoed is tot nu toe niet wetenschappelijk aangetoond.

Hoe behandel je hoofdluis?
•
•
•

•
•
•
•
•

Dagelijks, gedurende twee weken, natte haren kammen met
een netenkam.
Gebruik crèmespoeling tijdens het kammen.
Houdt het hoofd voorover boven een wasbak en kam het
haar van achter naar voren met een luizenkam, tegen de
schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het ander oor.
Vastgeplakte neten kunnen eventueel losgeweekt worden door te deppen met azijn.
Veeg de luizenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen
op het papier zichtbaar zijn.
Spoel de crèmespoeling uit.
Controleer vervolgens het haar achter de oren en in de nek op de aanwezigheid van luizen.
De kambehandeling kan gecombineerd worden met het gebruik van een geregistreerd antihoofdluismiddel.

Groep 4 heeft als taalopdracht een
brief geschreven en ook echt gepost. Ze mochten zelf kiezen naar
wie ze de brief zouden sturen.

Bij de peuters
Het is alweer de laatste week met het thema:
Herfst in het bos. Maandag en dinsdag hebben
we met klei en beukennootjes een egel gemaakt. Woensdag en donderdag hebben we
alle bladeren, noten, kastanjes en eikels weer
teruggebracht naar de natuur. Juf Jet is zelfs
naar het bos gelopen.

Wij op de Peuter speelgroep lezen vaak samen met de kinderen een boek. Dit vinden de kinderen heel leuk en is goed
voor het leren van nieuwe woorden. Lid worden van de Bibliotheek is voor kinderen tot en met 17 jaar gratis. Dus ga naar
de bieb en vraag een pas aan voor je zoon of dochter.
Volgende week beginnen we met het nieuwe thema sint en
kerst. De eerste weken gaan we het hebben over sinterklaas en piet. De laatste weken voor de kerstvakantie gaan
we het hebben over kerst.

