Extra nieuwsbrief - week 38
Hoofdluis op school
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Helaas zijn er in meerdere
groepen hoofdluizen en neten geconstateerd.
De ouders van deze leerlingen waarbij hoofdluis of neten zijn gevonden, worden hierover altijd
persoonlijk geïnformeerd.
Besmetting met hoofdluis is een veel voorkomend iets. Gelukkig is er snel van af te komen!
Om verdere verspreiding te voorkomen, willen we u vragen om uw kind(eren) de komende
periode goed te controleren op hoofdluis.
Als een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks
te kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een
antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook de andere gezinsleden te controleren en
is het verstandig om het te melden bij vriendjes en clubjes.
Mocht u meer informatie willen over hoofdluis, kunt u deze vinden op de site van de GGD
(www.ggdbzo.nl, “Informatie over”).
Wanneer de besmetting goed aangepakt wordt, is het kind snel weer ‘luizenvrij’!
Mocht u zelf bij uw kind(eren) hoofdluis constateren, is het van belang dat dit zo snel mogelijk
gemeld wordt op school. Dit mag bij de leerkracht of bij Karen van Lieshout.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat de school weer snel luizenvrij
is.
Team Sint Jan Baptist
Uitzwaaien Burgemeester
We zijn als school gevraagd om mee te werken aan het afscheid van
Burgemeester Jack Mikkers. A.s. woensdag om 10.45 uur zullen alle leerlingen,
vanaf de grasveldjes achter het hek (aan de voorzijde van de school), de
burgemeester uitzwaaien. Namens alle leerlingen van de school zal er nog een
geknutseld cadeautje overhandigd worden.

Goed nieuws!
Juf Femke is in blijde verwachting!
Uiteraard worden de ouders van de groep van juf Femke en juf Mariëlle
binnenkort geïnformeerd over hoe het verlof ingevuld gaat worden.

Schoolreis
In de bijlage vindt u een brief met meer informatie over het schoolreisje.
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Nieuwsbrief ontvangen?
Vorige week gaf het digitale computersysteem ParnasSys opnieuw een storing.
Mocht u de tweede nieuwsbrief (van vorige week) niet hebben ontvangen, horen we dit graag.
Dan zal deze opnieuw verstuurd worden.

Agenda:
- 25 september:
- 26 september:
- 4 oktober:
- 5 oktober:
-

13 oktober:
16 oktober:

informatiemarkt 18.00-19.30u
schoolreis Toverland
studieochtend (alle leerlingen vrij)
Landelijke stakingsdag, school is gesloten
start Kinderboekenweek
workshopdag Kinderboekenweek
Herfstvakantie

STUDIEDAGEN / VRIJE DAGEN
Naast de vakanties is er een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
Dag
Datum
Reden
Dag
Groep
Maandag

Vrijdag
Maandag
Maandag
Donderdag

4 september
2017
4 oktober 2017
6 december
2017
19 januari 2018
5 maart 2018
25 juni 2018
5 juli 2018

Vrijdag

6 juli 2018

Woensdag
Woensdag

Studiedag

Hele dag

Alle groepen

Studiedag
Studiedag

Hele dag
Hele dag

Alle groepen
Alle groepen

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Middag
studiemoment
Calamiteiten dag*

Hele dag
Hele dag
Hele dag
De middag

Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

Hele dag

Alle groepen

* Calamiteiten dag
De calamiteiten dag is gepland op vrijdag 6 juli 2018. Dit is een vrije dag voor de kinderen, indien zich
in het schooljaar geen calamiteit heeft voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest, komen alle
kinderen deze dag naar school volgens de reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag wordt gemeld bij
de leerplichtambtenaar van de Gemeente Veldhoven.

Bijlage:
- Schoolreis
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