Juliaandacht
Januari
Schooljaar 2021-2022

Krabbel van de directie
Als eerste wil ik jullie allemaal een fantastisch 2022 wensen. Een jaar met veel liefde, aandacht
en gezondheid. Deze Juliaandacht is veel later gemaakt dan gepland en dat had een aantal
redenen. Ik kreeg op 2 januari zelf corona. Ik ben astmatisch en daarom bleven de klachten
langer hangen. De berichten van de persconferentie van 14 januari j.l. wilde ik graag meenemen
in de Juliaandacht. Helaas zijn er nog geen versoepelingen voor het onderwijs. Wij blijven de
regels volgen. Deze regels staan in deze Juliaandacht als reminder.
Een ding gaan wij zelf aanpassen. Als wij van mening zijn dat een oudergesprek of activiteit met
een ouder prima op een veilige manier kan plaatsvinden, dan zullen wij ouders uitnodigen om
op school te komen. Dan volgen wij de basisregels en de regels die voor het onderwijs gelden.
Wij doen het met elkaar!
Groeten,
Saskia

Beleid JvS m.b.t. Corona










Leerlingen hoeven geen afstand te houden
Onderwijspersoneel houdt zoveel mogelijk afstand
Spreiden van groepen tijdens pauzes;
Gebruik verschillende ingangen
Advies gebruik mondkapje voor leerlingen gr 6/7/8
Iedereen van 18 jr e.o. draagt een mondkapje in de school
Ouders of verzorgers komen alleen op afspraak de school binnen
Ouders van groep 4 t/m 8 komen niet op het plein
Kinderen blijven tijdens de lunch op school ( 1x naar school, 1 naar huis)

Onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen 2x per week een coronazelftest:






thuis, dus voor zij naar school gaan,
ook als er geen klachten zijn,
ook als zij gevaccineerd zijn,
ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting). Onderwijspersoneel en
leerlingen krijgen de zelftesten gratis via hun school.

Zo helpen wij het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden.
Coronabesmetting in de klas
Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Dan zoekt de directie en de GGD uit wie in nauw contact waren
met de besmette klasgenoot of medewerker. Had uw kind nauw contact met een besmette leerling of medewerker?
Dan volgt u de regels bij quarantaine voor gezinnen met kinderen. Soms geeft de GGD een hele groep of klas het
advies om thuis te blijven. Als dat gebeurt, geeft de school zoveel mogelijk les op afstand. Ook kan de school een
huiswerkopdracht meegeven.
Is uw kind in quarantaine, dan verzorgen wij binnen 24 uur (werkdagen) huiswerk en 2 online lesmomenten per dag in
Teams. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. Voor leerlingen uit groep 1-2 bekijkt de leerkracht wat mogelijk is.
Agenda

17 feb

Verkleedfeest ( in aangepaste vorm)

21 t/m 25

voorjaarsvakantie

Er is er een jarig……..
In januari zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke kaart namens alle juffen en meesters.
Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een fijne dag!

Hoofdluis in de school.
Wij hebben geen hoofdluiscontroles op school. Daarom vragen wij jullie om de kinderen
regelmatig te controleren op hoofdluis. Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen
haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als
een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven?
Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een van uw
gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs,
opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt
10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in
de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
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Hoe kunt u kammen?








Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker als u
crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.
Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een fijntandige kam
(zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten
namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg.
Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar azijn op
zit. Dan laten de neten makkelijker los.
Spoel de crèmespoeling uit het haar.
Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u twee
weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit.
Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine.
Op de site van het RIVM kunt u filmpjes vinden over het behandelen van hoofdluis.
Parkeren rondom de school
Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen komen. Op de fiets en lopend moet de route naar school
zo duidelijk mogelijk zijn. Ik kom soms wat later aan bij school en parkeer mijn auto dan in de Prins Hendrikstraat of
Jan van Nassaustraat. Ik sta dan niet heel dichtbij, maar ik loop een stukje. Ik zie dan wandelaars die niet over de
stoep kunnen lopen, omdat er op de stoep geparkeerd wordt door ouders die hun eigen kind komen brengen.
Fietsende kinderen die om auto’s heen moeten gaan, omdat deze op de weg geparkeerd staan. Als ik dan de Anna
Paulownastraat, Prins Hendrikstraat en Nassaustraat in kijk, zie ik verderop in de straat nog parkeerplaatsen.
Ik wil u dringend vragen om de auto’s goed in de parkeervakken te plaatsen en de omgeving rondom school veilig te
maken voor onze kinderen. Een stukje verder lopen is heel gezond.
Thema’s (IPC) in de groep.
Alle groepen zijn gestart met een nieuw thema. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt, mogen zelf op onderzoek
gaan, maken leervragen en gaan met doelen aan de slag.
Een klein kijkje in de groepen:
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