
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wat is het toch een rare tijd. Weer hebben we onze deuren van de school moeten sluiten.En intussen 
zijn we druk bezig met het organiseren van het online-onderwijs. Alle juffen en meester hebben daar 
de afgelopen dagen hard aan gewerkt. Ondertussen zijn er ook nog enkele kinderen op school 
geweest in de noodopvang. We hopen dat de periode van thuis blijven beperkt wordt.Op 4 januari 
zullen alle mensen, die een device gevraagd hebben om thuis te werken, deze thuis afgeleverd 
krijgen, Dat kan in de ochtend of in de middag zijn. Tot slot wil ik u en uw kinderen een hele fijne 
vakantie wensen! En de gemiste kerstviering zullen we op een andere manier zeker gaan 
organiseren. 

Fijne kerstdagen en een goed en gezond 2021! 

 

Team Westwijzer 

 

 
 
 
 
 



Ouder app 
Onze ouderapp werkt! 
Waarom een app? 
We willen meer en sneller contact met ouders. 
Hoe gaat de app gebruikt worden? Daar ontvangt u nog informatie over. 
Alle informatie zal tot de Carnavalsvakantie zeker nog via de mail en de ouderapp verstuurd worden. 
Meld u nu aan! Er zijn al meer dan 60 ouders aangemeld! 
Lukt het nog niet goed aan te melden? U kunt altijd chatten, bellen en mailen met Ziber Fiep Gnap. 
 
Ziber support 
support.ziber.nl › ... 
 
 
 

 
 
 
 

 

Luizen 

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden 
ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. 
Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de 
behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het 
andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via 
kleding, beddengoed of knuffels. 

Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle 
kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. 
Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit 
bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen. 

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te 
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar 
te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of 
vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw 
besmetten.  

 
 

 

 



Waarom werken we op school met De Vreedzame School? 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 
en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap  

Kinderen krijgen een stem en nemen samen beslissingen 
Kinderen leren op een fijne manier samen leren en samen leven 
Kinderen leren om conflicten vreedzaam op te lossen 
Kinderen leren om open te staan voor verschillen tussen mensen 

 

Daarnaast zijn de groepen 5 en 6 bezig met Rots en Water. Na de lessen wordt de informatie ook 
gedeeld met de ouders in een mail. 

 

Wat leer je tijdens een Rots en Water training? 
Voor jezelf opkomen. 
Je boosheid beheersen 
Verstandige keuzes maken tussen ‘Rots’ en ‘Water’ zijn 
Beter contact maken met anderen 
Meer zelfvertrouwen. 
Meer focus  

 
Zelfbeheersing 
Zelfreflectie 
Zelfvertrouwen 
In actie kunnen en durven komen 

 

 

 

  
 

 

 

 Team Westwijzer 


