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Workshops 2e ronde
Vanmiddag is de 2e ronde creatieve workshops van start gegaan.
De kinderen konden van tevoren hun voorkeuren aangeven.
Zij konden kiezen uit handlettering – koken – glas in lood – papiermaché – proefjes –figuurzagen – techniek. Daarnaast is het de
bedoeling dat er iedere week een sportieve workshop gegeven wordt,
waaraan iedereen één keer kan meedoen. Zodra daar meer duidelijkheid over is,
laten wij het direct weten!
Gebruik van luizenzakken
Wel of geen luizenzakken is een oude discussie.
Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis meldt: hoofdluizen verspreiden zich alleen door
direct haar-op-haar contact . Luizen wandelen dan van het ene hoofd naar het
andere. Vliegen of springen kunnen ze niet. Zonder hoofd om op te wonen hebben
luizen geen eten en geen warmte. Dat houden ze maximaal 8-24 uur vol. Daarna
drogen ze uit en gaan dood.
Besmetting met luizen via jas niet wetenschappelijk aangetoond.
Het L.S.H: maar stel nou dat een luis op een jas terecht is gekomen. En daarnaast
hangt een andere jas. Dan heeft de luis bij wijze van spreken toch nog 24 uur om
naar die andere jas over te lopen. De vraag is echter: waarom zou de luis dat doen?
Een luis denkt echt niet bij zichzelf: ‘Ik vermoed dat de eigenaar van de jas naast
mij eerder de jas weer aan trekt, dus ik ga daar op zitten zodat ik zo snel mogelijk
weer een hoofd om op te wonen heb.’ En zelfs al denken ze dat wel: zonder
voedsel en warmte zijn ze zo zwak dat ze de oversteek niet kunnen maken.
In de hoofdluisrichtlijn van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu) staat het volgende:
‘Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht, er zijn weinig
aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Ook het effect van een luizencape
op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de
reden waarom wij (RIVM) luizencapes niet aanraden.’
Je zou kunnen zeggen dat luizenzakken dus een schijnzekerheid
vormen tegen het overbrengen van hoofdluis.
Wij zijn daarom gestopt met het verplicht stellen van een
luizenzak of cape. Deze kunnen ook niet meer via school
worden gekocht.
Vindt u het zelf toch een prettig idee dat uw kind(eren)
zijn/haar jas in een luizenzak ophangt, dan is dat prima. De
zakken die wij nu hebben kunnen gewoon op school blijven.
Heeft u een nieuwe nodig, dan moet u daar zelf voor zorgen.

Ouderenquête
Alle SCOPE scholen laten deze week een algemene
ouderenquête uitgaan. De uitslag wordt gepubliceerd op
Scholenopdekaart.nl Het gaat om een standaard ouderenquête.
Deze krijgt later een vervolg met vragen die specifieker op een
bepaald onderwerp ingaan. Dit kunnen onderwerpen zijn die
daartoe in deze enquête aanleiding geven.
De uitnodigingbrief kunt u nog deze week tegemoet zien (of misschien heeft u deze
inmiddels al gekregen). Doet u mee? Wij rekenen op uw ‘input’!!
Avond4daagse
De inschrijving voor de Avond4daagse is weer geopend!
Van maandag 15 mei tot en met 18 mei wordt er in heel
Alphen en omgeving gewandeld!
Voor iedere groep zoeken wij ouders (of een paar, zodat
zij elkaar kunnen helpen) die het wandelen voor hun groep
willen coördineren.
Als er voldoende coördinatoren voor een groep zijn, kunnen kinderen zich (via hun
ouders) inschrijven via school. Die informatie volgt nog.
Wat is de taak van de coördinator(en)? Zij krijgen van school een lijst met kinderen
uit hun groep die mee willen doen. Via email en eventueel telefoon worden door
de coördinator(en) en de ouders afspraken gemaakt over o.a. starttijd en
verzamelplaats. Zij delen op de slotavond ook de medailles uit.
Zijn er geen coördinatoren voor een of meerdere groepen, dan kunnen de kinderen
van deze groepen zich met hun ouder(s) individueel bij de organisatie aanmelden.
Graag hoor ik wie een en ander wil coördineren.
Vakantiespel
In de zomervakantie vindt weer dit jaarlijkse festijn
plaats. Want een feest moet het voor ieder kind kunnen
worden! Wie wil er nu niet met vriendjes, klasgenootjes
en/of buurtkinderen meedoen aan dit spektakel?
Bij de aanmelding is het de laatste jaren niet altijd even
prettig verlopen. Kinderen die teleurgesteld werden
omdat ze net buiten de boot vielen of die alleen in een
‘vreemde’ groep werden geplaatst. Wat zou het voor alle kinderen fijn zijn als er
uit hun groep een of meerdere ouders zijn die een en ander regelen. Zo kunt u
bijvoorbeeld de inschrijving samen met andere ouders samen regelen en er zo
samen voor zorgen dat het Vakantiespel voor iedereen ook echt een geweldige
afsluiting van de vakantie wordt! Laat u het de leerkracht weten?
Kind op Maandag
De Bijbelverhalen van volgende week gaan over:
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42
en in de week daarna over:
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24

Goed Gedaan
Het thema van de komende twee weken is ‘Kiezen’.
Kinderen leren keuzes te maken en de verantwoordelijkheid
daarvan (zoveel mogelijk) te overzien.
Mooi dat dit thema in de verkiezingsweek valt!
De ouderbrief kunt u 24 maart verwachten.
Jarige kinderen
16 maart Eline van der Sar
17 maart Kevin van Hemert
21 maart Mara Kappé
23 maart Nigel van Hemert
Belangrijke data
Vrijdag 17 maart
Woensdag 22 maart
Di. 28 en do. 30 maart
Donderdag 13 april
Vr. 14 en ma. 17 april
Woensdag 19 april
Vrijdag 21 april
Ma. 24 april t/m vr. 5 mei

Groep
Groep
Groep
Groep

4
6
7
4

-Rapporten gaan mee naar huis.
-Hans Venema afwezig i.v.m. studiedag.
-Tien minuten gesprekken.
-Paasviering. Continurooster: 14.00 uur vrij.
-Goede Vrijdag en Pasen: vrij.
-Hans Venema afwezig i.v.m. studiedag.
-Sport en Speldag. Continurooster: 14.00 uur vrij.
Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur school.
-Meivakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 24 maart 2017

