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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 13 okt.: oudergesprekken
 16 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 19 t/m 23 okt.: herfstvakantie
 26 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 28 okt.: Open ochtend: 09.00-12.00 uur
 13 nov.: 13.15 uur leerlingenraad
 13 nov.: 14.15 uur weeksluiting A
 20 nov.: 14.15 uur weeksluiting B

INHOUD:
1. Factuur ouderbijdrage en KSKE
2. Boekenactie bij Bruna
3. Herfstvakantie SPORTIEF
4. Weetjes over hoofdluis
5. Aankondiging herfst-gezinsviering

1. Factuur ouderbijdrage en KSKE
Vandaag of maandag gaan de facturen mee van de ouderbijdrage en de KSKE-gelden. KSKE staat voor
kamp, schoolreis, kleuterfeest en excursies. Deze kosten worden allemaal geclusterd tot 1 bedrag
voor het gezin.
De Oudervereniging heeft te maken met kosten/facturen welke, voordat de activiteit plaatsvindt,
betaald moeten worden. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om bovenstaand totaalbedrag
voor 1 november over te maken op IBAN NL43 RABO 0308 6456 18 t.n.v. Oudervereniging “De
Toermalijn” onder vermelding van de voorna(a)m(en) en achternaam van de leerlingen zodat we
ontvangsten eenvoudig aan de juiste leerling(en) kunnen relateren.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben,
mailt u dan naar Toermalijn.ouderraad@gmail.com
2. Boekenactie bij Bruna
KOOP EEN KINDERBOEK BIJ BRUNA EN GEEF DE BON AAN
SCHOOL.
Bij Bruna zijn we vóór meer leeskracht. Daarom kun je nu bij
Bruna sparen voor je schoolbieb.
Hoe werkt het?
Koop een kinderboek bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek
van 7 t/m 18 oktober, en lever de bon in op school bij je juf
of meester. De school verzamelt alle kassabonnen en komt
aan het einde van de actie naar een van onze Bruna winkels
om de kassabonnen in te leveren. De school mag bij
Bruna voor 20% van het totale bonbedrag leesboeken
uitzoeken.
Voor niets!

Nou ja, voor de bonnen. Hoe meer kinderboeken jullie bij Bruna kopen, hoe meer boeken er dus naar
de schoolbieb gaan! Dus zorg ervoor dat de rest van de klas ook meedoet!
3. Herfstvakantie SPORTIEF
In de bijlage vindt u een overzicht van diverse herfstactiviteiten.
Georganiseerd door: Buurtsportcoach Zeewolde Sportief en Gezond
4. Weetjes over hoofdluis
In iedere klas is minimaal 1 luizenmoeder actief die je vragen kan stellen over hoofdluis. De
leerkracht weet wie je hiervoor kunt benaderen.
De tweede week na iedere schoolvakantie worden er controles gedaan, het is fijn als de haren dan
niet in ingewikkelde vlechten zitten.
Wat is het
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Vaak achter
de oren, in de nek en bij het voorhoofd onder een pony. Daar houden ze zich in leven door het zuigen
van bloed. Ze springen niet. Ze kunnen maar een paar uur zonder warmte en bloed.
Verspreiding: Ze verplaatsen zich van hoofd naar hoofd en niet via kleding, knuffels of beddengoed.
Vooral kinderen met lang haar hebben meer kans op hoofdluis. Kinderen steken vaak letterlijk de
hoofden bij elkaar met spelen en hebben daarom meer kans op hoofdluis. Gel en haarlak maken het
voor hoofdluizen minder aantrekkelijk.
Hoe kun je hoofdluis herkennen
Hoofdluis geeft meestal jeuk op het hoofd en een kind gaat
zich krabben. Als je het haar met een zeer fijne luizenkam
door kamt boven een wit vel papier kun je vrij snel zien of
er sprake is van hoofdluis. Hoofdluizen zijn ongeveer 3
millimeter groot en zijn zonder bloed grijsblauw en met
bloed roodbruin van kleur. De neten (eitjes) lijken op roos.
Het verschil is echter dat ze vast gekleefd zitten aan het
haar.
Preventie: Het is belangrijk om regelmatig te controleren, bijvoorbeeld met een luizen/ neten kam.(
De Assy is een hele goede en stevige kam en in ons dorp i.i.g. verkrijgbaar bij de Etos).
Eind van het weekend / vakantie even kammen voorkomt een uitbraak op school.
Behandeling
Grijp direct in als je hoofdluis constateert.
2 weken lang iedere dag goed kammen vanaf de haarwortel is het belangrijkste.
Gebruik eventueel een crèmespoeling in het haar om het kammen te vergemakkelijken.
Combineer het kammen eventueel met een anti-hoofdluismiddel, wat je na een week weer kunt
herhalen. Dit is bij een apotheek of drogist verkrijgbaar.
Het wassen van kleding, beddengoed, knuffels e.d. is niet nodig, dit is inmiddels achterhaald.
Belangrijk is ook om andere gezinsleden te controleren en zonodig te behandelen.
Ook op middelbare scholen steekt het regelmatig de kop op .Dus vergeet de wat oudere kinderen
niet te controleren
Meld hoofdluis op school zodat er in de klas extra gecontroleerd kan worden en de ouders
geïnformeerd kunnen worden en hun kind regelmatig even kunnen controleren.

5. Aankondiging herfst-gezinsviering
Allerheiligen “De kanjers van ons geloof”
Voor in de agenda:
Datum : zondag 1 november 2015
Tijd
: 10:00u
Locatie: Open Haven aan het Kerkplein
Heiligen, wie zijn dat? Het zijn de kanjers van ons geloof! Er
zijn vele namen. Franciscus is er bijvoorbeeld één.
Zondag 1 november gedenken we deze heiligen en kanjers.
Het verhaal van Allerheiligen wordt verteld en je hoort het verhaal over een jongen die Frans heette.
We horen wat hij deed.
Ook gaan we de doopduifjes weer uitdelen. De kinderen, die het afgelopen jaar gedoopt zijn, krijgen
een duifje mee naar huis. Een mooi moment voor de dopelingen en hun ouders.
We vinden het leuk als je komt!
1 november om 10:00u in Open Haven.
Werkgroep gezinsvieringen
Parochie Sterre der Zee
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

