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Directie:
Marlene de Reus – adjunct-directeur
Marga Maissan – directeur
E-mail: directie@valckesteyn.nl
Homepage: www.valckesteyn.nl
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Paasviering
Kinderen vrij
Goede vrijdag
Paasvakantie

Welkom nieuwe leerlingen
Wij heten in maart 2018 de volgende leerlingen van harte welkom Frédérique van Bragt, Lily van der Velden, Julia Brooijman. Wij rekenen op een fijne en vooral ook leerzame
tijd voor jullie op school.

Paasviering
Woensdag 28 maart hebben de kinderen een paasviering op school. Nadere informatie volgt nog.

Schoolplein
Woensdag 31 januari hebben we met een delegatie ouders, leerkrachten en leerlingenraad een aantal natuur schoolpleinen bezocht. Ook heeft de leerlingenraad nagedacht
o.l.v. stichting ravottuh over een invulling van het schoolplein. We willen graag een natuurlijker plein dat nog meer aanzet tot bewegen. Wordt vervolgd.
Verbouwing Noord
In de voorjaarsvakantie wordt de muur tussen het lokaal van de kleuters doorgebroken en het lokaal er naast wordt opgeknapt. Hierdoor hebben de kleuters meer ruimte om te
werken. Anita (onze onderwijsassistent) zal op alle dagen, behalve de donderdag, de leerkrachten ondersteunen.
Verder hebben we groen licht gekregen van ons bestuur om de noord locatie op te knappen. Het plan is om van het speellokaal een multifunctionele ruimte te maken. De
kleuters krijgen in deze ruimte bewegingsonderwijs en er komen werkplekken waar kinderen kunnen werken. Een toneel om presentaties te geven, optredens e.d. Ook de
bibliotheek krijgt hierin een plek. Het eerste gesprek met Heutink voor een ontwerp heeft inmiddels plaatsgevonden.
Naast het opknappen van de binnenkant van onze school, wordt ook de buitenkant aangepakt. Voor de zomervakantie wordt de gehele buitenkant geverfd.
We houden u op de hoogte.

Voor in de agenda; het eindejaarsfeest wordt verplaatst naar 27 juni! Het thema wordt muziek.

Valckesteyn Trofee “Griezelen. Gruwelijk eng”
Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de maandbrief van afgelopen november ,reiken we eind maart weer een Valckesteyn Trofee uit!
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen op school hun werkstuk maken. Tijdens de handvaardigheidslessen krijgen de kinderen de gelegenheid om aan hun werkstuk
te werken. Het is de bedoeling dat de kinderen specifieke materialen die ze voor hun werkstuk nodig hebben, meenemen van thuis. Zaken als plakband, lijm en papier zijn op
school aanwezig. Het werkstuk mag maximaal 35 bij 35 cm. zijn. Het werkstuk mag 2 en 3-dimensionaal zijn (plat en ruimtelijk). Voor het werkstuk mogen geen bederfelijke
materialen gebruikt worden!
De werkstukken kunnen vanaf 16 maart een week lang bewonderd worden op beide locaties. Op Zuid zullen de stukken in het lokaal naast groep 3 op de begane grond
tentoongesteld worden. U kunt daar de borden “Valckesteyn Trofee” volgen. Op Noord zullen de stukken in de gang worden tentoongesteld. We vinden het fijn als u komt
kijken!
De uitreiking van de Valckesteyn Trofee zal plaats vinden op 23 maart 2018.
SUCCES ALLEMAAL!
Namens de Commissie Valckesteyn Trofee

Leerlingenraad
Op 20 maart is er weer een leerlingenraad, waar kinderen uit de groepen 5 t/m 8 praten over schoolse zaken. Dit keer wordt er gesproken over het goede doel, de verbouwing
van noord en het schoolplein. De uitkomst van deze leerlingenraad wordt zowel in de klassen als bij de teamvergaderingen besproken.
Enquête
We bedanken alle ouders voor het invullen van de peiling inzake aanpassing lesrooster. Tijdens de MR vergadering van 14 maart zullen we de resultaten bespreken. We
komen er op terug.

Oproep voor luizenhulpouders!
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen met het controleren van de kinderen op hoofdluis. Indien u in de gelegenheid bent ons hiermee te helpen, of wilt u
meer informatie, neemt u contact op met Marlene de Reus of Marga Maissan.
GGD en hoofdluis
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft alle informatie die nodig is ter voorkoming en/of behadeling van hoofdluis voor u op een rijtje gezet. Kijkt u voor
meer informatie eens op de website: www.rivm.nl
Wat kun je tegen hoofdluis doen
Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen
plaatsvinden naar anderen. De behandeling bestaat uit twee weken lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel.

Vooral de haren
Het RIVM adviseert de behandeling van hoofdluis vooral te richten op de haren (kammen, al dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) en niet op de omgeving.
Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed,
jassen, petten etc. Het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij luizencapes niet aanraden.
Waarom twee weken kammen?
Vanaf de eerste kambeurt is het besmettingsgevaar grotendeels geweken. De reden dat men toch twee weken moet doorgaan is dat de neten niet allemaal tegelijk uitkomen
maar geleidelijk. Als je de eerste dag alle luizen hebt verwijderd, kunnen dus tot twee weken daarna nog nieuwe luizen uit de neetjes komen die je niet hebt verwijderd.
Middelen om hoofdluis te voorkomen
Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook
nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen
voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.

.

Heeft u algemene vragen over het onderwijs, dan kunt u bellen met het gratis nummer 0800-5010 of kijk op www.50tien.nl

Belangrijke data in april 2018
02 Pasen
03 Kinderen vrji
04 MR
10 MT
12 Verkeersexamen groep 7
17 Eind cito groep 8
18 Eind cito groep 8

19 Eind cito groep 8
20 Koningsspelen, middag vrij
24 OC/GMR
27 Koningsdag
28 Meivakantie

Schoolvakanties schooljaar 2017-2018
Studie- en compensatiedagen schooljaar 2017-2018
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

za 23 december 2017 t/m zo 7 januari 2018
za 24 februari t/m zo 4 maart 2018
vr 30 maart t/m ma 2 april 2018
vr 27 april 2018
za 28 april t/m zo 13 mei 2018
ma 21 mei 2018
za 14 juli t/m zo 26 augustus 2018

Studiedagen alle groepen:
Donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018
Vrije dagen alle leerlingen:
Dinsdagmiddag 5 december 2017
Vrijdag 22 december 2017
Vrijdag 23 februari 2018
Donderdag 29 maart 2018
Dinsdag 3 april 2018
Vrijdag 20 april Koningsspelen middag vrij
Dinsdag 22 mei 2018
Maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli 2018

