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RIVM richtlijnen aangepast
Groepsindeling
Kennismaken
Bieb boeken inleveren
Luizen pluizen thuis

Datum

Activiteit

Wie

26 juni
29 juni
1 juli
6 juli-10 juli
8 juli
10 juli

Groepsindeling naar ouders
Portretten mee naar huis
‘Kennismaken nieuwe groep’
Stamgroepjaarafsluitingen
DVD première groep 8
Laatste schooldag 12.00 uur
start zomervakantie

Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O
Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
RIVM richtlijnen aangepast
De RIVM richtlijnen en het protocol van de PO-raad, waar wij ons strikt
aan houden, zijn bedoeld om voor maximale veiligheid van iedereen te
zorgen. Daar waar alles goed lijkt te gaan denk je misschien wel….
– Tjee…wat flauw allemaal, moet dat nou zo strak?! –
Als er iemand Corona blijkt te hebben dan zeg je wellicht…..
– Wat fijn dat we ons zo goed aan het protocol hebben gehouden. We realiseren ons dat het opstellen van het protocol is een hele klus is
geweest, maar weten inmiddels ook dat het handhaven daarvan niet
eenvoudig is.
Gelukkig zijn de richtlijnen ten aanzien van kinderen tot 6 jaar met
snottebellen en neusverkoudheid iets versoepeld. De overige richtlijnen
zijn gelijk gebleven. Hierna een eenvoudige weergave van de wijziging
van dinsdag 16 juni jl..
Wegstuurbeleid; Conform richtlijn RIVM:
1. Een kind tot 6 jaar met snottebellen en neusverkoudsheidsklachten mag naar school;
2. Een kind van 6 jaar en ouder (en zijn/haar broers en zussen)
gaat naar huis als hij/zij gedurende de dag klachten ontwikkelt
als:
=> hoesten
=> moeilijk ademen/benauwdheid
=> tijdelijk minder ruiken en proeven
=> koorts boven 38 °C.

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

17

Als een kind (zoals genoemd onder 2) ziek wordt, wordt hij/zij (én zijn/haar broers en
zussen) direct opgehaald door een ouder.
Thuisblijfregels
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs
toe:
1. Een leerling tot 6 jaar (en zijn/haar broers en zussen) blijft thuis met de volgende
klachten:
=> hoesten
=> moeilijk ademen/benauwdheid
=> tijdelijk minder ruiken en proeven
=> koorts boven 38 °C
=> Als iemand in het huishouden koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft
2. Een leerling van 6 jaar en ouder (én zijn/haar broers en zussen) blijft thuis met de
volgende klachten:
=> neusverkoudheid
=> hoesten
=> moeilijk ademen/benauwdheid
=> tijdelijk minder ruiken en proeven
=> koorts boven 38 °C.
=> Als iemand in het huishouden koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft
3. Is iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij
=> mag de leerling (én zijn/haar broers en zussen) weer naar school
Wij zullen, zoals voorheen, de nieuwe en de oude richtlijnen strak handhaven. Dit om te zorgen
voor een maximale veiligheid van iedereen. Want veiligheid gaat toch vóór alles! We rekenen op
uw begrip hiervoor.

Groepsindeling
In de tweede helft van het schooljaar gaan wij altijd al vooruitkijken naar het nieuwe
schooljaar. In dit bijzondere schooljaar (door de corona-periode) zijn wij natuurlijk ook weer
gaan kijken hoe we de kinderen kunnen verdelen over het aantal groepen en hoe wij de
groepen kunnen bezetten qua groepsleiding. Dit is ieder jaar een flinke puzzel maar ook een
mooi proces. Bij de groepsindeling gaan wij uit van de professionele groepsleiders die de
kinderen van de groep goed kennen. Zij bepalen op basis van de observaties, het sociogram en
vaak ook het gesprek welke kinderen samen in een groep blijven of welke samen naar een
andere groep gaan. Kinderen gaan nooit alleen naar een andere stamgroep. Zij gaan altijd met
een ander kind uit de groep of met de stamgroepleider mee als die van stamgroep wisselt.
Bij het maken van de verdeling spelen heel veel aspecten een rol: welke kinderen zitten er al in
een stamgroep, aantal jongens-meisjes, broertjes of zusjes in de zelfde bouw/groep, hoeveel
kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zitten er in een groep, clusteren we dat juist
en zetten we er hulp op in of spreiden we dat juist, wat is er nodig in een stamgroep
(groepsbouwers, groepsbinders), enz.
Het verdelen van de kinderen over de groepen is al met al een zeer omvangrijk en zorgvuldig
proces, waarbij wij met bovenstaande aspecten rekening houden. Daarom maken wij de
indeling samen met de groepsleiders van de bouw waar het kind vandaan komt, de
groepsleiders van de bouw waar het kind naar toe gaat én de IBer.

Een aantal aspecten kunt u als ouders niet overzien. Daarom vragen wij dan ook van u om
vertrouwen te hebben in de professionaliteit van de groepsleiders en IBer en de gemaakte
keuzes open en positief tegemoet te treden.
Gelukkig weten wij ook hoe flexibel kinderen zijn en uit onze jarenlange ervaring weten wij ook
dat een plek dat op het eerste gezicht spannend lijkt ook een hele fijne plek kan worden.
Op 1 juli gaan wij kennismaken met stamgroep en met de nieuwe groepsleiders om na de
vakantie met vertrouwen te kunnen starten. Hierna leest u daar mee over

1 juli kennismaken met de stamgroep
Voor de vakantie gaan de kinderen altijd een dag kennismaken
met de nieuwe stamgroep, zodat zij na de vakantie weten waar
zij gaan starten en wie er bij hen in de groep zitten. Deze keer
gaan ze natuurlijk ook kennismaken, uiteraard binnen de
Corona-richtlijnen en daarom anders dan voorgaande jaren. We
zullen ervoor zorgen dat we ons netjes blijven houden aan de
richtlijnen van het RIVM en kinderen van diverse niet mengen
met andere clusters.

Reminder bieb boeken
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) alle bieb-boeken, vóór 24 juni, mee
naar school nemen om in te leveren. In de schoolBIEB wordt
geïnventariseerd of alle boeken zijn ingeleverd.

Luizen pluizen
Wat missen wij alle ouders op school, iedereen houdt
zich netjes aan de afspraak om niet in de school te
komen, maar dat heeft tot gevolg dat er ook geen
ouders komen luizen-pluizen.
Daarom een dringend verzoek aan u om dat dus thuis regelmatig te doen.
Ook in de vakantie. Luizen zijn dol op warme hoofdjes.

Wat moet ik doen als mijn kind luizen of neten heeft? (info GGD)
Hoofdluis is vaak een hardnekkig probleem. En heb je luizen of neten? Dan worden het er snel
veel meer. Kam het haar twee weken lang elke dag goed door met een speciale fijntandige
kam. Als je twee weken elke dag kamt, kun je alle hoofdluis verwijderen. Denk ook aan jezelf,
je partner en informeer ook vriendjes en eventueel opa's en oma's.
Luis in je haar? Kammen maar!












Vind je luizen of neten? Kam 14 dagen achter elkaar het haar met een fijntandige kam.
Dat doe je zo:
Kam 14 dagen achter elkaar alle gezinsleden dagelijks met een fijntandige luizenkam
van roestvrij metaal.
Plastic stofkammen raden wij af. Bij plastic kammen zit er speling op de tandjes
waardoor de kans groot is dat je de neten niet uit het haar kamt.
Was het haar met een gewone shampoo en spoel uit.
Masseer het haar goed in met crèmespoeling en spoel deze niet uit.
Kam knopen en klitten in het haar uit met een gewone kam.
Zorg dat de persoon die gecontroleerd wordt met het hoofd voorover gebogen boven een
wasbak of een groot wit papier hangt.
Kam met een goede netenkam pluk voor pluk het haar. Neem bij het kammen ook de
hoofdhuid goed mee.
Houdt het gekamde haar weg van het ongekamde haar.
Spoel de crèmespoeling uit.
Maak alle materialen goed schoon.

De speciale fijntandige kam kun je kopen bij een
drogist of apotheek. Je kunt de behandeling
combineren met een antihoofdluismiddel. Gebruik
dan een lotion of een shampoo met dimeticon.
Zo'n antihoofdluismiddel werkt niet goed tegen de
neten. Je moet dus altijd óók kammen.
Houd vol! Maak een afstreepkalender en beloof
elkaar na afloop iets gezelligs te doen.

Tips om hoofdluis te voorkomen en snel te behandelen
Controleer regelmatig het haar van je kind, jezelf en andere gezinsleden.
Breng de kinderopvang, de peuterspeelzaal, school, clubs en andere ouders op de hoogte.
Ontsmet kammen en borstels of gooi ze weg.
Meer informatie:
In de bijlage de folder Luis in je haar?

Pas goed op elkaar en houd afstand.

