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10-09-2020
Agenda:
 10-09-2020: omgekeerde
oudergesprekken; groep 1
t/m 8
 30-09-2020: start
kinderboekenweek
 19-10-2020 t/m 23-102020: herfstvakantie
 26-10-2020: studiedag
team; alle kinderen vrij

Stembiljet MR
Het ingevulde stembiljet (in envelop) kan
tot
september worden
o.b.s
De23
Zuidvliet
ingeleverd. In iedere klas staat een stembus waar jullie kind de
Wilhelminastraat 2a
envelop in kan doen.
4484 AG Kortgene

Parro

0113-301611

Vorige week is er een brief verstuurd met
informatie over Parro. Via
dezuidvliet@nobego.nl
de mail hebben jullie een uitnodiging gekregen. Wat fijn om te zien
dat er al veel ouders in de groep van hun kind(eren) zitten.
Mochten jullie problemen hebben met het inloggen/aanmelden,
neem dan even contact op met de leerkracht.

Krentenbaard
Op onze school is krentenbaard geconstateerd. Door de infectie
ontstaan rode plekken, blaasjes met geel vocht en geelbruine
korstjes. De infectie komt meestal in het gezicht voor, op en rond
de neus of mond. Vandaar de naam krentenbaard. De infectie
kan echter ook op andere plaatsen optreden. Krentenbaard komt
geregeld voor bij kinderen. Mocht jullie kind(eren) last hebben van
klachten die passen bij krentenbaard, neem dan contact op met
uw huisarts.

Fluor spoelen
Het fluor spoelen op school kan helaas nog niet opgepakt
worden. Zodra dit weer kan zullen wij jullie dit laten weten.

Boeken zomerlezen
Nog niet alle boeken zijn terug op school. Al veel wel!
Liggen ze nog thuis? Lever ze dan in bij de juf op school. Alvast
bedankt!

Zuidvlietjournaal

Hoofdluis
Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie
gecontroleerd op hoofdluis. Dit gaat nu helaas niet. Om die reden
willen wij jullie vragen om jullie kind(eren) thuis regelmatig te
controleren op hoofdluis en/ of neten.
Hoofdluis verspreidt zich makkelijk, vooral onder kinderen omdat
kinderen veel met elkaar spelen en vaak bij elkaar zijn. Het maakt in
principe niet uit hoe schoon je kind is, elk kind kan hoofdluis krijgen.
Hoofdluis is hardnekkig!
Het luizenprobleem grijpt snel om zich heen doordat hoofdluizen zich
snel voortplanten. Ze leggen ongeveer 250 eitjes (neten) in een
maand. Het is daarom belangrijk om snel iets te doen, voordat
hoofdluis een hardnekkig probleem wordt en kinderen elkaar blijven
besmetten.
Wat kun je zelf doen?
Luis in je haar? Kammen maar! Als je kind hoofdluis heeft, is het advies
het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een
netenkam.
Het netenkammetje is de meest vriendelijke methode voor het haar
van je kind. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met
een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook jezelf en
anderen te controleren.
Vroeger werd aangeraden alles op 60 graden te wassen wat je kind
in de voorafgaande 48 uur had gebruikt, bijvoorbeeld beddengoed,
jas, kleding, sjaal, muts, knuffelberen, enzovoort. Het is ook niet nodig
om de jas of tas in een plastic tas aan de kapstok op te hangen
wanneer je kind op school, de kinderopvang of een club is. Dit blijkt
niet nodig te zijn. Dagelijks kammen met een netenkam gedurende
twee weken is voldoende.

Opbrengst
Zuidvliethofje
10-09-2020
€ 2,50
Dinsdag 15-09-2020
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

Tips om hoofdluis te voorkomen en snel te behandelen
* Controleer regelmatig het haar van je kind en van jezelf.
* Breng de kinderopvang, de school, clubs en andere ouders op de
hoogte.
* Kammen en borstels ontsmetten, uitkoken of weggooien.
* Leen ook geen kammen, borstels, mutsen of hoofddoekjes uit.

Bijlage
* folder LOI Kidzz; groep 6 t/m 8; op papier

