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VOORLEESWEDSTRIJD
KRIEBEL DE KRIEBEL
Ook op onze school duiken de beestjes weer op.
In de apotheek en drogist zijn ze door de voorraad
van luizenshampoo heen. Het wordt gelukkig
weer snel aangevuld. Een teken dat de luizen niet
alleen bij ons op school aanwezig zijn.
De “kriebelmoeders” hebben met de controle van
afgelopen woensdag 4 februari, er goed op kunnen
inspelen. De leerlingen, waren al of zijn inmiddels
behandeld.
Kammen, kammen en kammen...
Hoofdluis kan iedereen overkomen. Het is niet
schadelijk, maar wel erg vervelend. Controleer het
haar van schoolgaande kinderen wekelijks op
luizen en neten. Vooral wanneer het heerst op
school, in de buurt of op de sportclub. Op deze
manier ben je er snel bij en kun je een
verspreiding voorkomen.
Handig…….Gratis hoofdluis-alarm
Blijf op de hoogte van de actuele informatie over
hoofdluis in jouw buurt. Meld je nu aan voor het
gratis hoofdluis-alarm. Je ontvangt dan direct een
e-mail als er een verhoogde kans op hoofdluis is
in jouw postcodegebied, zodat je desgewenst
voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Je kunt je
altijd weer afmelden voor het hoofdluis-alarm.
GGD
Het bezoek van de GGD is verschoven van 10
februari naar 19 februari. De ouders van de
desbetreffende leerlingen hebben een brief
ontvangen op het huisadres.
WOORDENSCHAT……….
Opdracht in groep 5:
Maak een zin waarmee je de betekenis van het
woord: INSLAAN, goed kunt verwoorden.
Antwoord: ”Mijn moeder slaat de winkel in, zij
koopt van alles”

Woensdag 6 februari was een spannende dag voor
Manouk Kragten uit groep 8. Zij
vertegenwoordigde onze school voor de
kwartfinale van de regionale voorleeswedstrijd te
Ochten. Manouk heeft heel goed haar best gedaan.
Het was enorm spannend. Manouk kreeg
complimenten van de jury, maar ze mocht niet
door naar de provinciale vorleeswedstrijd.
Manouk….jij bent de schoolvoorleeskampioen
van 2014-2015.

06-02 Danique van de Wardt
06-02 Harman Raschid Murat
08-02 Estrella Bongenaar
19-02 Lars van den Berg
22-02 Rafael Back

AGENDA
19-02 GGD aanwezig
20-02 Rapporten mee groep3 t/m 8
20-02 Penseelstreekje nr 12
23 t/m 27 februari: voorjaarsvakantie

