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Agenda
Groep
4
1–8
5
1–8
1–8

7
4
1–8
5
1/2

Datum
13-12-2021
17-12-2021
20-12-2021
24-12-2021
27-12-2021
t/m
09-01-2022
10-01-2022
11-01-2022
14-01-2022
17-01-2022
20-01-2022

Activiteit
Zwemmen
Kerstontbijt
Zwemmen
Leerlingen vrij
Kerstvakantie

Start aandachttraining
Zwemmen
Online ouderpanel
Zwemmen
Informatiemiddag nieuwe kleuters om 16.00 uur

Jarigen van de week
Groep
Datum
Naam
3A
11-12-2021 Emily
6B
13-12-2021 Caelan
6A
14-12-2021 Joost
8B
15-12-2021 Kees
1/2B
17-12-2021 Flip
7A
17-12-2021 Lara
Het team van de Nicolaas Beetsschool
feliciteert alle jarigen met hun verjaardag
en wenst hen een feestelijke dag toe!
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Wist u dat
…

De oudercommissie de school weer prachtig versierd heeft voor
het kerstfeest?

…

Door de leerlingen en leerkrachten ook alle klassen weer in
kerstsferen zijn gebracht?

…

Het plein afgelopen dinsdag onder handen is genomen
door twee hoveniers? De ergste ‘bladerbende’ nu gelukkig
verdwenen is?

…

Gisteren de zelftesten aan de leerlinge van g roep 6-8 zijn
uitgereikt?

…

Wij op dit moment géén luizencontroles door ouders in de
school laten doen? Er wel regelmatig een leerling met luis
is? Dat wij u willen vragen om uw kind regelmatig zelf op
hoofdluis te controleren?
Instructies Thuisbehandeling | Luizenkliniek

…

Wij het zeer waarderen dat er veel ouders met ons overleggen
over het snottebellenbeleid en andere milde klachten? Wij
hierdoor het gevoel hebben dat wij echt samen door deze
ingewikkelde tijd heen gaan?
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De week in beeld

In alle groepen wordt er kerstsfeer gebracht met onder andere beeldende
vorming opdrachten. Zo ook te zien op de foto’s hierboven, die gemaakt zijn
door groep 1/2C en de foto’s hieronder zijn gemaakt door groep 3B.

De groepen 6 en 8 zijn gestart met hun gitaarlessen van juf Eva.
De groepen 1/2 leerden deze week van juf Annelies op het ritme van
een liedje dansen en instrumenten gebruiken.
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Nieuws van de week
Kerst
Afgelopen week is er in de klassen gestart met een inhoudelijke
voorbereiding op het Kerstfeest. Het thema is dit jaar 'Verrassend'. Dit vanuit
de gedachte dat het Kerstverhaal al verrassend op zich is. De
aangekondigde koning was een kleine baby in een stal en de herders
werden verrast door de engelen.
In de klassen worden kaarsen aangestoken, liedjes gezongen en verhalen
gelezen. Ook wordt er doorgepraat over wat een verrassing precies is en hoe
je iemand anders blij kunt maken.
Op vrijdag 17 december is het Kerstontbijt op de Beets. We kijken er met zijn
allen naar uit. Het wordt een feestelijke morgen en natuurlijk mogen de
kinderen als zij dit willen mooi aangekleed naar school komen.
Een aantal praktische zaken: de kinderen mogen bord en bestek
meenemen, graag voorzien van naam. Er zijn maandag lijsten beschikbaar
waarop je kunt aangeven wat je mee wilt nemen voor het ontbijt. Voor
groep 1 t/m 3 kan dit op school, de andere klassen communiceren dit via
Parro of de klassenapp.
Ook is afgelopen week de actie voor de Voedselbank gestart. De kratten
beginnen zich aardig te vullen maar we brengen het graag nog even onder
de aandacht.
De kinderen zijn verder bezig met het maken van
kerstpost voor bewoners van Meerhoeve en Bosbeek.
Erg mooi om te zien hoe zij zich hiervoor inzetten en
mensen in deze huizen gaan verrassen.
Voor eventuele vragen kun je terecht bij Annemarie
(onderwijsassistente midden- en bovenbouw) en
Marianne (3B).
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Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op
het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze
kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk
regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de
behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.
Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van
het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen
of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of
knuffels.
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om op school de haren te laten
controleren door luizenouders. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor,
dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare
school zitten. Het is dus belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren
op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand
doen.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel
jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem
wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen
hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes
met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet
steeds opnieuw besmetten.

Afbeelding: neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts
leeg. De kleur van de neten verandert: van donkerder bij gevuld tot
doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van de weerkaatsende haarkleur.

