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Staking 5 oktober 

Zoals u waarschijnlijk niet ontgaan is, hebben de vakbonden en de PO-Raad op 5 oktober een landelijke 

stakingsdag uitgeroepen. Inzet van deze staking is een eerlijke salariëring en het verlagen van de 

werkdruk in het basisonderwijs. 

Ons bestuur INOS ondersteunt de motieven van deze staking en stelt haar werknemers in de 

gelegenheid gebruik te maken van hun individuele stakingsrecht. 

Op dit moment wordt de stakingsbereidheid onder al het personeel van de stichting geïnventariseerd. 

Het bestuur verwacht uiterlijk 22 september duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet sluiten 

van de scholen. 

We willen u vriendelijk verzoeken alvast te zoeken naar een opvangmogelijkheid voor uw kind(eren) in 

geval de school op 5 oktober gesloten zal zijn, omdat we verwachten dat de stakingsbereidheid groot 

zal zijn en er derhalve een reële kans is op sluiting deze dag. 

Luizenpluizen 
Na iedere vakantie worden de leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Hiervoor zoeken wij nog 

hulpouders! Per klas hebben we enkele ouders nodig die deze controle na iedere vakantie kunnen 

uitvoeren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Wij hopen op 

voldoende aanmeldingen!  

Wanneer er bij uw zoon of dochter luizen geconstateerd worden krijgt u hierover bericht. U dient uw 

kind dan te behandelen zoals hieronder beschreven staat.  

Ook wanneer u zelf ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, is het belangrijk dat u de leerkracht hierover 

informeert. 

Wanneer er binnen een groep luizen geconstateerd zijn, zullen er extra vervolg-controles plaatsvinden 

om te proberen te voorkomen dat de luizen zich verder verspreiden.  
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Hoofdluis 

Wie krijgt hoofdluis? 

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Hoofdluizen 

lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. Hoofdluizen zoeken graag een warm plekje op; 

bijvoorbeeld in het haar achter de oren, in de nek of onder een pony. Kinderen krijgen gemakkelijk 

hoofdluis, omdat tijdens het spelen de hoofden elkaar soms raken. Hoofdluizen verspreiden zich ook 

makkelijk bij pubers. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het knuffelen, samen selfies maken of bij elkaar 

op de mobiel kijken. 

                 

Hoofdluizen zijn slechts enkele millimeters groot. 
Neten lijken op huidschilfers (roos). 

Hoe herkent u hoofdluis?  

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op 

hoofdluis te controleren. Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier, 

kunt u zien of er luizen uit het haar vallen. Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen 

hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Hun eitjes (neten) zijn witte, grijze of 

zwarte stipjes die op roos lijken. Roos zit echter los en neten kleven juist aan het haar vast.  

              <-Tijdens het spelen raken de hoofden elkaar en kan hoofdluis zich verspreiden.  

 

              Behandeling 

Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een  

grondige aanpak. Als er nog luizen of nog niet uitgekomen neten op het   

hoofd 

zitten, blijft hoofdluis besmettelijk.  De behandeling bestaat uit bestrijden  én   

herbesmetting voorkomen.  

Aanpak 

Kammen met een fijntandige kam zoals een luizenkam is de beste aanpak. Kam twee weken lang 

dagelijks het haar. 

Doe dit op de volgende manier: 

• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel dit nog niet uit. 

• Bescherm de ogen met een washandje. Kam met een gewone kam eventuele klitten weg. 

• Pak dan een fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk,  

vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van 

het andere oor. Neten die aan het haar vastplakken kunt u eventueel losweken door het haar te 

deppen met azijn. 

• Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek. 

• Spoel de cremespoeling uit.  
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• Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en verwijder de luizen en neten.  

Antihoofdluismiddelen  

Combineer het kammen eventueel  met een antihoofdluismiddel.  Kam twee weken dagelijks het 

haar, waarbij u op eerste en op de achtste dag ook het antihoofdluismiddel gebruikt (of volg de 

bijsluiter).  

Gebruik bij voorkeur een antihoofdluismiddel met de werkzame stof dimeticon. Hoofdluis kan 

namelijk ongevoelig worden voor de werkzame stoffen malathion en permitrine. Ook wanneer u een 

antihoofdluismiddel gebruikt, moet u het haar twee weken lang elke dag uitkammen met een 

fijntandige kam. 

Hoofdluis heb je niet alleen   

Hoofdluis is erg besmettelijk.   

Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de  

kinderopvang, op (sport)clubs, bij vrienden, de oppas en  

familieleden. Zij kunnen dan ook controleren.  

Bovendien moet u alle gezinsleden controleren.  

Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per  

week. Vergeet ook uzelf niet te laten controleren. 

Meer informatie? 

Neem voor meer informatie contact op met de GGD in uw regio. Het adres kunt u vinden via 

www.ggd.nl 

Kijk ook eens op www.rivm.nl/hoofdluis 

Wijziging en aanvulling maandkalender 

Wijziging: Op de maandkalender stond per abuis dat de oudergesprekken in juni voor de groepen 3 t/m 

7 zijn. Dit is aangepast: deze oudergesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. 

Aanvulling: De spreekuren van onze CJGer Natascha Maas stonden nog niet op de kalender. Zij is er op 

de komende dinsdagochtenden van 11.30 tot 12.30u: 12-9, 26-9, 10-10, 24-10, 7-11, 21-11, 5-12, 19-12. 

U kunt bij haar terecht voor al uw vragen rondom opvoeding. U kunt haar ook via de mail bereiken: 

natascha.maas@cjgbreda.nl of via het centrale nummer van de CJG 0800-4440003. 

 

Even voorstellen 
We hebben twee nieuwe stagiaires op school. Hier stellen zij zichzelf aan u voor: 

Hallo beste ouders, mijn naam is Britt Meijer en ik loop stage in groep 1-2. Ik ben een 
student van het Vitalis college onderwijsassistent en zit in het 2e jaar. Ik heb er super veel 
zin in om op Kievitsloop stage te lopen en ik hoop dat u er vertrouwen in heeft, dat ik uw 
zoon/dochter in groep 1-2A goed zal helpen het komende schooljaar.  

http://www.ggd.nl/
http://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:natascha.maas@cjgbreda.nl
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Ik ben Kjell van Oosterbosch,19 jaar oud en loop dit jaar stage op de Kievitsloop bij de 

kleuters. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Vitalis college en ga nu mijn 

laatste jaar in. 

Ik heb veel zin om te beginnen, dus het komt helemaal goed dit jaar.  

Studiedag 22 september 
Op vrijdag 22 september is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag dus vrij. 

Het team gaat deze dag benutten om meer te leren over Kanjer. 

Zoals u weet is onze school een Kanjer-school. Wij gebruiken de methode Kanjer voor de bevordering 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Om goed met Kanjer te werken is het nodig verschillende scholingsmomenten te volgen, zodat de 

leerkracht weet welke zaken extra aandacht verdienen en hoe je Kanjer op de juiste wijze toepast in de 

praktijk. 

Doordat er binnen Kanjer bijvoorbeeld ook veel gewerkt wordt met vertrouwensoefeningen, leent dit 

onderwerp zich ook heel goed om elkaar beter te leren kennen en op die manier het teamgevoel verder 

te versterken. Een dubbel effect dus!  

Kinderpostzegels 

Op woensdag 27 september start de actie Kinderpostzegels. Ook Kievitsloop zet zich in voor dit doel. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 komen bij u langs om postzegels en/of kaarten te verkopen. 

De kinderen nemen uw bestelling op en de bezorging gebeurt per post. 

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar hulp aan kinderen die met hun moeder in de 

vrouwenopvang verblijven en naar hulp aan kinderen in Afrika die nu werken om hen naar school te 

laten gaan. 

 

 

Herhaald bericht: Hulpouders voor de bieb gezocht! 

In de vorige memo hebben we een oproep geplaatst voor hulp in onze schoolbibliotheek. Helaas 

hebben we nog geen reacties mogen ontvangen. Wilt u ons op een vast moment in de week helpen om 

de kinderen te voorzien van mooie leesboeken? U mag hiervoor een e-mail sturen naar 

sandra.vleugels@inos.nl . 

 

mailto:sandra.vleugels@inos.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz74iT1ZXWAhXRIlAKHXUdBIgQjRwIBw&url=https://www.kinderpostzegels.nl/nl/contact/huisstijl/richtlijnen&psig=AFQjCNEHGjBKPfKdl-BXuOdhema4AxD0-A&ust=1504962697809112
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Herhaald bericht: Uitnodiging algemene ledenvergadering 

ouderraad 

Op 21 september van 19:15u tot ca. 20:00u vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 

Oudervereniging plaats. Alle ouders zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze 

bijeenkomst zal er verslag worden gedaan van de activiteiten die de Oudervereniging heeft gedaan in het 

schooljaar 2016/2017.  

De Oudervereniging organiseert zo onder meer de Themaweek, de Schoolreis en diverse andere grote en kleine 

activiteiten rondom de school. Ook zullen er die avond nieuwe leden worden gekozen. U als ouder kunt hiervoor 

uw stem op die avond uitbrengen.  

Wij kijken uit naar een grote opkomst, 

de Ouderraad  

Kindertypecursus.nl 
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook dit schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar 

eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een 

interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, 

in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de 

wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: 

www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931 of bezoek 

onze open dag.  

Open dag op basisschool de Kievitsloop zal zijn op maandag 25 september 2017 om 15.30 uur.  

U en uw zoon/dochter zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

Met vriendelijke groeten, Sylvia Ligterink 

Kindertypecursus.nl 

     

 

 

 

 

 

http://www.kindertypecursus.nl/

