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8 juli720
Onderwerp: Luizen!
Op school proberen wij te voorkomen dat leerlingen last hebben van luizen. Hiervoor
hebben wij een luizencommissie die de leerlingen controleren op luizen/neten.
Na iedere vakantie hebben wij een controle en als er ergens luizen/neten zijn, is er na
twee weken een nacontrole. Deze controle wordt ook door de luizencommissie
gedaan. Het is voor de ouders van de luizencommissie makkelijk als de lange haren in
een staart zitten of los zijn zodat de luizencommissie mooie haarcreaties niet
helemaal uit hoeven te halen.

Activiteiten
SEPTEMBER
7 Kennismakingsweek
14 Kennismakingsweek
23 MR vergadering

OKTOBER
9 Studiedag 1
12 t/m 16 Herfstvakantie
19 Studiedag 2
21 Hoofdluiscontrole
23 Schoolshow gr C en 6
(onder voorbehoud)

Op het moment dat de luizencommissie luizen vinden ontvangen de ouders van deze
leerlingen een bericht van de leerkracht. Als er luizen zijn is dit geen reden om de
kinderen thuis te houden, zij kunnen gewoon naar school wel zien wij dan graag dat
de lange haren in vlechten of staarten zitten en niet los hangen.
Hoofdluis is een probleem dat veel scholen bezig houdt. Helaas komt hoofdluis soms
ook op onze school voor. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is het wekelijks
controleren van de haren. De luizencommissie komt een paar keer per jaar, maar om
de luizen/neten onder controle te krijgen is ook uw hulp nodig.
Informatie over het behandelen van neten/luizen kunt u vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
Tip van de GGD verpleegkundige: neten zitten vastgelijmd aan het haar. Deze lijm laat
niet altijd los bij behandeling van een shampoo en kammen. Breng azijn verdund met
water aan op het haar en kam vervolgens het haar goed door met de luizenkam. De
lijm waarmee de neten vastzitten lossen door de verdunde azijn op.
De luizencommissie zoekt nog nieuwe ouders. U kunt zich aanmelden bij Bianca of
Paula.

Samen (op)groeien is dé plek voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren om
workshops of trainingen te vinden over opvoeden en opgroeien. Iedereen heeft daar
wel eens vragen over. Er zijn veel verschillende workshops en trainingen, maar ook
veel verschillende aanbieders. Samen (op)groeien verzamelt dit aanbod in
Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort, zodat jij
gemakkelijk een keuze kunt maken! Meer informatie op
https://www.samenopgroeien.nu/
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Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Contactmomenten
5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer
informatie.
Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en
school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te
noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om
kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de
jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar
heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school
hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u
deze aan de jeugdverpleegkundige / jeugdarts stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00
bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD:
www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Logopedie op school
Bij ons op school hebben is een logopediste van De Praatmaatgroep werkzaam.
De voordelen van logopedie op school zijn:
• Kinderen zijn kort uit de klas.
• Samenwerking met school
• Continuïteit van de behandelingen.
Wilt u meer informatie over logopedie, dan kunt u contact opnemen met Paula Dirksen
paula.dirksen@opoijmond.nl of bezoek de website https://www.depraatmaatgroep.nl/
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