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De gouden weken zijn in volle gang. In deze 
nieuwsbrief leest u daar meer over. Verder 
informatie over hoofdluis en…… 
 
                                       
GOUDEN WEKEN 
Vanuit onze methode 
sociaal emotioneel 
leren Kwink, werken 
we met de eerste 
weken van het schooljaar aan de gouden 
weken. De start van het schooljaar is een 
belangrijk moment voor de groep. De eerste 
weken bepalen het succes voor de rest van 
het jaar. 
Hieronder leest u meer over het verloop van 
de groepsvorming in fases: 

- Forming 
De periode na de vakantie waarin de 
leerkracht de leerlingen (beter) leert kennen 
en de leerlingen elkaar (beter) leren kennen. 
Ook wordt er besproken en ontdekt wat de 
gang van zaken is binnen de groep. Er worden 
met elkaar groepsregels gemaakt:  
hoe worden we een gelukkige groep? Wat 
hebben we hiervoor nodig? 

- Norming 
Het is belangrijk en effectief om 
verwachtingen over gewenst gedrag met 
elkaar te bespreken. Dit heeft méér effect dan 
achteraf met elkaar over ongewenst gedrag te 
praten. 
Dit is ook de  periode waarin positief gedrag 
geoefend wordt. Dit kan in de vorm van 
rollenspellen. Bijvoorbeeld: ”Wat is mijn 
gedrag als ik naar de gymzaal loop?”, of :”Hoe 
stel ik me op in het Pannaveldje?”. 

- Storming 
Na een aantal weken heeft de groep een 
goede basis gelegd en heerst er een positieve 
sfeer. Tot de stormingfase aanbreekt. Dit 
gebeurt ook in positieve groepen en hoort 
gewoon bij een normaal en gezond 
groepsproces.  

In deze fase wordt bepaald wie in de klas de 
toon zet en wie meer volgend is. Als een groep 
de normingfase goed heeft doorlopen komt 
het met de sfeer na de stormingfase weer 
goed! 
 
Als bovenstaande fasen goed zijn doorlopen 
breekt de Performing fase aan. De fase waarin 
een positieve groep ook goed aan het werk 
kan gaan en optimaal tot leren komt 
 
MUZIEKLESSEN 
Naast onze nieuwe methode “123 Zing” die 
we in de groepen 1 tot en met 8 hebben 
ingevoerd zijn we vrijdag 10 september 
gestart met een lessencyclus muziek met juf 
Marloes.   
Zingen, ritmes klappen en zelfs beatboxen 
komen aan bod. Marloes zal met iedere groep 
een  populair lied instuderen welke we tijdens 
een optreden aan elkaar zullen laten zien en 
horen.  De aftrap was fantastisch, de kinderen 
hebben vol enthousiasme deelgenomen aan 
deze muzikale les.    
                

 
 



       

 
   

 
 

LUIZENCONTROLE 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een 
oproep gedaan voor nieuwe luizenouders. We 
hebben gelukkig twee moeders gevonden om 
na iedere vakantie een controle uit te voeren. 
De eerste controle is inmiddels geweest en 
daar zijn in een groep ook daadwerkelijk 
luizen geconstateerd.  
 

Luizen verspreiden zich door van het ene haar 
naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis 
die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang 
overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen 
voor verspreiding via beddengoed of jassen. 
Het effect van maatregelen zoals het wassen 
van beddengoed, knuffels, jassen en het 
stofzuigen van de auto is dan ook 
onvoldoende bewezen. Ook het gebruik van 
een luizencape of luizenzak draagt niet bij aan 
het voorkomen van de verspreiding van 
hoofdluis. 
 

Hoofdluis bij kinderen is moeilijk te 
voorkomen. Door regelmatig het haar te 
controleren (1 keer per maand) kan veel werk 
en verspreiding worden voorkomen. 
 

Als er hoofdluis geconstateerd wordt dan is 
het belangrijk om direct te starten met de 
behandeling die bestaat uit: 
- Twee weken lang het haar dagelijks 

doorkammen met een fijntandige kam. 
- Antihoofdluismiddel 

 

Het haar kammen met een speciale luizenkam 
is erg belangrijk. Hieronder leest u hoe u dit 
het beste kan doen en waarom die lange 
periode van dagelijks kammen zo belangrijk is. 
 

Kam het haar met een fijntandige kam boven 
wit papier of de wasbak. De luizen zullen op 
het papier of in de wasbak vallen als kleine 
grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Ze 
zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen.  
 

De neten zijn moeilijk te verwijderen met 
kammen. Na 7 tot 10 dagen komt de neet van 
een hoofdluis uit. Dan kruipt een jonge 
hoofdluis uit het ei.  
Deze jonge hoofdluis is wel te verwijderen 
door te kammen met een fijntandige kam.  

Als je twee weken lang dagelijks kamt, 
verwijder je alle hoofdluizen voordat ze 
nieuwe eitjes kunnen leggen. 
 

Er is geen reden om thuis te blijven nadat de 
persoon met hoofdluis behandeld is. Wel is 
het belangrijk om het te melden op school 
zodat ouders en school de klasgenoten 
kunnen controleren. 

 
PARNASSYS/AVG 
Parnassys is ons administratiesysteem met 
daarin alle persoonsgegevens van u en uw 
kinderen. We merken ieder schooljaar dat uw 
gegevens (adres, telefoonnummers, 
noodnummers, werkgegevens) wel eens 
veranderen. Wilt u zorgen dat u dit ook aan 
school doorgeeft, zodat u ten alle tijden 
bereikbaar bent voor ons. 
Ook heeft u al eerder een formulier ingevuld 
wat betreft de AVG. Op dat formulier is 
bijvoorbeeld aangegeven of we foto’s van 
uw kind (-eren) op onze website mogen 
plaatsen. Die informatie is bij ons bekend, 
maar mocht u daar een wijziging in willen 
aanbrengen dan horen wij dat graag. 
 
Als u wilt weten welke gegevens wij nu van u 
hebben of/en u wilt bepaalde gegevens 
gewijzigd zien dan kunt u contact opnemen 
met onze administratief ondersteuner via 
mailadres nellens@o2a5.nl. 

 
VERTREK BESTUUR 
Graag verwijzen wij u naar de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. In een brief aan u als ouder 
kondigt ons directeur-bestuurder (dhr. A.J.M. 
van der Lee) zijn pensioen aan. Tevens kunt u 
lezen wie onze nieuwe directeur-bestuurder 
wordt.  
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KALENDER  
 
22 september 
Studiedag  
 
23 september  
Schoolfotograaf  
 
24 september 
Muzieklessen groep 1 t/m 8 
 
1 oktober 
Muzieklessen groep 1 t/m 8 
 
27 september t/m 1 oktober 
Week tegen het pesten 
Vertel het mij gesprekken groep 1 t/m 7 
 
6 t/m 15 oktober 
Kinderboekenweek 
 
8 oktober 
Afsluiting muzieklessen groep 1 t/m 8 
 
11 oktober 
Voorstelling KBW groep 4,5 en 6 
 
18 t/m 22 oktober 
Herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
                                           


