Editie: januari 2021

Agenda
8 februari
11 februari
13-21 februari
22 februari
23 februari
26 februari
1 maart
3 maart
9 maart
10 maart
22 maart
31 maart

Hoofdluiscontrole
Vergadering ouderraad
Rapport groep 3-8
Voorjaarsvakantie
Studiedag team – Gr 1-8 vrij
Start Kindoudergesprekken
Schooladvies groep 8 mee
MR-ouderpanel
Nieuwsbrief Smaartje
Centrale inschrijfavond VO a – k
Centrale inschrijfavond VO l – z
Vergadering ouderraad
Nieuwsbrief Smaartje

De hoofdluiscontrole zal voorlopig niet plaatsvinden.
We vragen u om uw kind zelf te controleren.
Let hierbij op:
Bekijk de haren van uw kind In het daglicht.
Bekijk per keer stukjes van maximaal pink-dikte.
Meestal zit een levende neet op max 1 cm van de
hoofdhuid en heeft het een zandkleurtje.
Is het eruit te halen met 2 vingers dan is het geen
neet. Moet je gebruik maken van je nagels om het
eruit te halen, dan is het hoogstwaarschijnlijk wel
een neet.
Bij twijfel kun je de eventuele neet op een wilt
papiertje met plakband plakken en uitvergroten met
de camera op de telefoon.
Plekken waar luizen graag zitten is op de kruin, in de
nek en achter de oren.
Mocht u hoofdluis
constateren bij uw kind,
wilt u dit dan doorgeven
aan de leerkracht?
Succes met kriebelen!

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van februari
6 februari
11 februari
12 februari
14 februari
15 februari

Yessey Ye
Hermela Asmelash, Chelsey Hack
Britt Derksen
Zoey Konings, Milena Vanhees
Teun Snoeijers

Het volgende Smaartje verschijnt
op 3 maart 2021

Carnaval
Om toch het carnavalsgevoel te ervaren wordt er in Halsteren
een leutige speurtocht georganiseerd voor ouders en kinderen
In de bijlage vindt u hierover alle informatie. We hopen dat we
volgend jaar op school weer een feestje kunnen bouwen en
weer een leutige optocht kunnen organiseren. Voor nu wensen
we jullie veel plezier met deze speurtocht. Agge mar leut et.

Weer naar school
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het
heropenen van de school.
Morgen ontvangt u een ouderbrief waarin alle informatie staat
voor de opstart a.s. woensdag. Het plan wordt vanavond
besproken met de medezeggenschapsraad.
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