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Agenda
19 september
26 september
26 september
22 t/m 26 oktober
29 oktober
4 november
21 november
26 t/m 30 november
5 december

Startgesprekken
Ouderavond voor de onderbouw
Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolkerkdienst in de Paaskerk
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken
Sintviering

Hoofdluis
Op iedere school of sportclub komt weleens hoofdluis voor. Om te
voorkomen dat er een grote uitbraak plaatsvindt hebben wij afspraken
gemaakt. Op de KWS gaan wij als volgt om met de bestrijding van
hoofdluis:
- Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis
door de luizenouders.
- Wanneer er neten of luizen gesignaleerd worden wordt dit discreet
aan de leerkracht doorgegeven.
- De leerkracht neemt contact op met de betreffende ouders / verzorgers.
- De andere ouders krijgen een bericht dat er hoofdluis is geconstateerd.
- Een leerling met neten of hoofdluis blijft op school. Het is een nare ervaring voor kinderen om naar huis
gestuurd te worden om deze reden. Leerlingen mogen wettelijk niet naar huis worden gestuurd wanneer zij
hoofdluis hebben.
- Lange haren gaan tot de volgende controle in een staart, vlecht of knot.
- Klassen van broertjes en/of zusjes worden gecontroleerd.
- Na twee weken zal er opnieuw gecontroleerd worden.
Wij vragen u wekelijks uw kind te controleren op hoofdluis. Daarvoor zijn speciale kammen te koop bij de
apotheek of drogisterij. Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, dan vernemen wij dat graag van u. Er
zal dan extra gecontroleerd worden in de klas.
Bij hoofdluis en neten is de beste oplossing elke dag te kammen. Er zijn ook middeltjes te koop, maar deze
alleen werken onvoldoende.
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Luizen kunnen alleen op haren overleven. Dat wil zeggen dat luizenzakken geen bewezen effect hebben. Wij
gebruiken deze zakken op school voornamelijk om alle spullen netjes bij elkaar te houden. U hoeft bij
hoofdluis ook niet meer alle materialen thuis te wassen.
Heeft uw kind of uw gezin langere tijd te maken met hoofdluis? Het is mogelijk om hiervoor voorlichting te
krijgen van de GGD. U kunt hierover contact opnemen met juf Lesanka.
Een duidelijk en overzichtelijk filmpje vanuit het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Alice Nieuwenhuis (moeder Naomi groep 8)
of juf Lesanka

Ouderbijdrage herhaling
Ook dit schooljaar verzoek ik u de school te steunen door de ouderbijdrage te voldoen.
Even uitleggen:
Een school krijgt geld van de overheid om het geven van onderwijs aan de kinderen te bekostigen. Voor alle
extra activiteiten krijgt de school geen geld. U moet dan denken aan; de schooltuinen, het sinterklaascadeau,
het schoolfeest, het kerstontbijt/diner, koningsspelen, de typecursus enz.
Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn de bijdrage te betalen dan ga ik daar graag met u over in
gesprek. Neemt u dan zelf het initiatief en zoek mij even op. Ik ben er elke dag! We zoeken dan met elkaar
naar een passende oplossing zodat u ook kan bijdragen aan de extra activiteiten voor uw kind.
Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we gezinnen helpen die
rond moeten komen van een minimuminkomen.
Hoe?
- per kind
- voor het overblijftoezicht).
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ouderraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.
Helpt u mee om er ook op dit gebied een goed jaar van te maken?

Verkeersbrigadier
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Helaas heeft nog niemand zich opgegeven als verkeersbrigadier voor de
donderdagmiddag. We hopen echt dat iemand een kwartiertje per week
kan helpen. U kunt zich opgeven bij juf Lesanka, maar eerst (vrijblijvend) informatie vragen mag ook. (lesanka.donselaar@kws-baarn.nl)

Gebedsgroep
Elke eerste woensdagochtend van de maand komen een aantal ouders van de KWS een uurtje bij elkaar om
samen te bidden voor de kinderen, ouders, leerkrachten en situaties waar de school op dat moment mee te
maken heeft.
Als u nieuwsgierig bent en/of interesse heeft om langs te komen, bent u van harte welkom!
De samenkomst wordt gehouden bij Anja Baron (moeder van Auke uit groep 2) op Frans Halslaan 23.
Vanaf 8.30 uur staat de thee en koffie klaar en rond 9.00 beginnen we.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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