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Algemeen

Met een heerlijk zonnige herfstvakantie achter de rug is deze week voor het
team begonnen met een gezamenlijke studiedag. Omdat we bijna allemaal
parttime werken op de Nicolaas zien sommige collega’s elkaar maar heel weinig
in een schooljaar. Deze dag was bij uitstek een moment om bij te praten maar
vooral om met elkaar te overleggen, plannen en afspraken te maken. Dat
hebben we dan ook intensief gedaan! De volgende twee studiedagen hebben
weer een ander karakter: dan zullen we onder leiding van een trainer aan de slag
gaan rond ‘talentgedreven werken met kinderen’.
Een aantal gemaakte afspraken is voor u en/of uw kind(eren) van belang. We
zetten ze hieronder voor u op een rijtje:
 Telefoongebruik op school
Het is alweer even geleden dat we u informeerden over onze visie op het gebruik
van mobiele telefoons onder schooltijd. We hebben opnieuw vastgesteld dat we
het gebruik van een mobiele telefoon onder schooltijd door kinderen niet nodig
vinden. Deze afspraak lijkt echter enigszins verwaterd. Daarom hierbij opnieuw:
als kinderen hun telefoon mee naar school nemen, gaat die bij binnenkomst in
het lokaal in de kluis die daarvoor beschikbaar is. Bij het naar huis gaan (om
12.00 en/of om 15.15 uur) mag de telefoon daar weer uit, maar niet eerder. Ook
tijdens het overblijven hebben de kinderen hun telefoon niet nodig. Uiteraard
gelden er voor de leerkrachten andere regels t.a.v. telefoongebruik in de klas,
maar in principe zullen zij – zoals met alles – het goede voorbeeld geven.
 Geen fietsen in de school
Steeds vaker zijn de ingang en het halletje bij groep 3 volgebouwd met fietsen.
Met sommige kinderen zijn er afspraken gemaakt over fietsen die ‘overnachten’
op school maar steeds vaker zien we ook fietsen die we niet herkennen. Wanneer
uw kind de fiets op school laat staan en binnen zet, wilt u dit dan met de
leerkracht overleggen? Fietsen die in de school staan, moeten de volgende dag
bij het open gaan van de school om 8.20 uur meteen buiten worden gezet.
 In korte broek naar school
Dat is natuurlijk heel fijn, als de temperatuur daar tenminste naar is. Nu het
overdag niet meer zo warm is, vinden we een korte broek wat minder geschikt.
Wat overigens niet betekent dat we met kledingvoorschriften gaan werken en het
dragen van een korte broek gaan verbieden! Maar om te voorkomen dat we net
als vorig schooljaar weer een zogenaamde challenge gaan krijgen (‘Wie komt er
zo lang mogelijk in korte broek naar school?’) en kinderen bij temperaturen rond
het vriespunt nog in korte broek lopen, delen we ons standpunt nu alvast met u.
Wij vinden die blauwe benen tijdens de ochtendpauze geen prettig gezicht;
hopelijk kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kinderen elkaar niet gek
gaan maken met het zo lang mogelijk dragen van een korte broek.
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Maandviering

Zoals na iedere maandviering hebben wij ook nu weer stilgestaan bij het verloop
van de afgelopen maandviering, op vrijdag 6 oktober. We waren daar allerminst
tevreden over. Het blijft ingewikkeld om de kwaliteit van de maandviering te
verenigen met het aantal optredende kinderen, de toeschouwers en de ruimte
die we beschikbaar hebben. We hebben met elkaar vastgesteld dat de huidige
vorm niet meer werkt en dat het anders moet.
Daarvoor hebben we het volgende bedacht:
- De kinderen van de groepen 1/2 hebben een gezamenlijke maandviering
en treden op voor elkaar en hun ouders. Dit doen ze op vrijdagochtend om
9.00 u in het speellokaal. Data: 26 januari en 23 maart.
- De kinderen van groep 3 en 4 hebben een gezamenlijke maandviering en
treden op voor elkaar en hun ouders. Zij doen dit op vrijdagochtend om
11.00 u in het speellokaal. Data: 26 januari en 23 maart.
- De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben op vrijdagmiddag hun
maandviering en treden dan op voor elkaar en voor hun ouders. Op
26 januari: groep 5 en 6 om 13.15 u en groep 7 en 8 om 14.15 u. Op
23 maart: groep 5 en 7 om 13.15 u en groep 6 en 8 om 14.15 u.
- De maandviering van 24 november komt te vervallen.
- Op 25 mei is er op het schoolplein een grootse zomermaandviering waarbij
alle groepen voor elkaar en voor alle ouders optreden. Is het die dag
slecht weer, wijken we uit naar 15 juni. Bij goed weer komt de
maandviering van 15 juni te vervallen.
- Bij alle maandvieringen zullen kinderen uit groep 8 presentator zijn.
Met deze oplossing hebben we gekozen voor de kwaliteit van de maandviering,
het plezier van de kinderen en de aandacht voor elkaar. Daarnaast is er door de
zomermaandviering op het plein toch nog een optreden waarbij alle kinderen van
de hele school naar elkaar kunnen kijken. We gaan het dit schooljaar op deze
manier doen en zullen na de zomermaandviering besluiten hoe de
maandvieringen er volgend schooljaar uit gaan zien.

Ouderbijdrage

Vandaag heeft u via de mail de brief voor het betalen van de ouderbijdrage
ontvangen. We rekenen weer op ieders medewerking!

Hoofdluis

Jaarlijks krijgt zo’n 10% van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Om
enigszins te monitoren of er hoofdluis bij ons op school heerst, worden alle
kinderen iedere woensdag na een schoolvakantie door een groep ouders
gecontroleerd (zie ook de schoolkalender). Het is heel fijn als uw kind op deze
ochtenden geen gel of ingewikkelde vlechtwerken in het haar heeft.
Als je hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. Hieronder staat welke
methodes er zijn en welke stappen je moet ondernemen om er zo snel mogelijk
weer vanaf te komen.
Er zijn 2 methodes om hoofdluis te behandelen:
1. Nat Kam methode
2. Behandelen van het haar met een antihoofdluismiddel in combinatie met
kammen;
Het voordeel van de Nat Kam methode is dat het goedkoop is en geheel
natuurlijk. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een
luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot is.
Antihoofdluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten en
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zijn op basis van permetrine, malathion en dimeticon. Chemische
bestrijdingsmiddelen werken op basis van malathion of permetrine, ze vergiftigen
de luis. Middelen op basis van dimeticon werken op een fysische manier. Evenals
de Nat Kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet tot
resistentieontwikkeling. Middelen op basis van dimeticon zijn mede daarom ook
aanbevolen door het RIVM en dan specifiek een geregistreerd geneesmiddel.
Kammen in combinatie met een antihoofdluismiddel is bewezen effectief.
Van overige methoden, bv etherische oliën, elektrische luizenkam, is de werking
niet aangetoond. Deze worden dan ook afgeraden.
Stap 1 - Voorbereiding
Kies voor de Nat Kam methode of voor een antihoofdluismiddel in combinatie
met kammen. Zorg dat je de gewenste producten in huis hebt, of haalt. Het is
altijd verstandig om preventief een antihoofdluismiddel in huis te hebben. Zorg
dat je sowieso ook een luizenkam/netenkam in huis hebt.
Controleer het hele gezin. Kam boven een wit vel of de wastafel. Het verschil
tussen dode en levende neten is soms moeilijk te zien. Nieuwe (pas gelegde)
neten zitten vlakbij de hoofdhuid aan de haren geplakt. Dode (lege) neten
groeien mee met het haar en zitten verder van de hoofdhuid verwijderd.
Stap 2. Behandelen
Behandel de besmette gezinsleden met het middel, conform de instructies in de
bijsluiter of de gebruiksaanwijzing. Behandel niet preventief met middelen tegen
hoofdluis! Dit heeft namelijk geen zin en indien chemische producten gebruikt
worden, werkt dit resistentie in de hand.
Stap 3 - Kammen
Kam het haar eerst goed door met een gewone kam. Was het haar met gewone
shampoo en spoel het haar uit. Breng vervolgens ruim crèmespoeling in het haar
en spoel dit NIET uit. Kam vervolgens alle luizen en neten uit het haar volgens de
kaminstructies.
Lukt het niet de neten in één keer uit te kammen, maak dan het haar nogmaals
nat met een mengsel van warm water met azijn, dan laten de neten beter los. Je
kunt de neten het beste uit het haar verwijderen door de haren met neten weg
te knippen, of tussen de nagels de neten van het haar trekken.
Om alle haren te kammen zijn ongeveer dertig slagen nodig, dat kost al gauw
meer dan vijftien minuten, afhankelijk van het haar. Maak de
luizenkam/netenkam na gebruik van elk gezinslid steeds grondig schoon met
water en zeep of door de kam 1 minuut in water uit te koken.
Stap 4 - Informeer je omgeving
Waarschuw de school, dan kunnen ook andere ouders weer extra opletten.
Waarschuw ook de ouders/verzorgers van vriendjes/ vriendinnetjes, een
logeetje, sportverenigingen etc. zodat daar ook gecontroleerd kan worden.
Stap 5 – Blijf alert
Blijf de eerste 2 weken dagelijks kammen. Als je opnieuw (levende) hoofdluizen
constateert, volg je het stappenplan opnieuw vanaf stap 1. Blijf na 14 dagen alle
gezinsleden één keer per week controleren met een luizenkam/netenkam, zeker
zolang er hoofdluis heerst.
Let Op - Wassen en stofzuigen is niet meer nodig
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden is ingetrokken. Er
is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de aanvullende
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maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen, het
stofzuigen van de auto of het gebruik van luizencapes of -zakken. Dat kan veel
tijd en stress schelen!
(Bron: www.landelijksteunpunthoofdluis.nl)

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Kinderboekenweek 2017

Op woensdag 4 oktober was het weer zover: de opening
van de Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar was
‘Gruwelijk eng’! Heerlijk thema om daar van alles mee te
doen. In de bibliotheek, op school of in een boekhandel…
overal was er wel een activiteit te doen.
Op school hebben we niet alleen aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek maar ook aan de Voorleeswedstrijd.
Op vrijdag 13 oktober was de schoolfinale. De groepen 5
en 6 mochten eerst en werden vertegenwoordigd door
Tove uit groep 5 en Talitha uit groep 6. De jury had het
moeilijk maar wees uiteindelijk Tove als winnaar aan.
Allebei hebben ze het erg goed gedaan!
De finale tussen Belen uit groep 7 en Teije uit groep 8
was helemaal spannend. Het publiek kon bijna niet meer
stilzitten van de spanning. De jury had ook de tijd nodig
en vond beide finalisten erg goed. Uiteindelijk heeft Belen
met het boek ‘Buiten is het oorlog’ van Janny van der
Molen gewonnen en zij gaat naar de provinciale
vervolgronde in januari. Heel veel succes Belen!

Groep 3

In de Kinderboekenweek heeft groep 3 het verhaal van de Gruffalo nog eens
extra onder de loep genomen. De opdracht was: hoe ziet de Gruffalo eruit? Zo
heeft hij een gifgroene wrat op zijn neus, een tong zo zwart als drop en paarse
stekels. Hierna gingen de kinderen allemaal een Gruffalo knutselen. Ze vonden
het erg leuk om te doen.
Direct na de
herfstvakantie, op
dinsdagochtend
24 oktober, zijn
wij met groep 3
naar het bos
geweest. Het was
ontzettend leuk!
We hebben
gekeken naar de
ringen van een boom en geleerd hoe een paddenstoel er van de onderkant
uitziet. We hebben verschillende spellen gedaan en ook nog de uitkijktoren
beklommen. Als afsluiting hebben we een ‘bosparfum’ gemaakt met allerlei
takjes en blaadjes uit het bos. In het voorjaar gaan wij weer een ochtend naar
het bos, we kijken er nu al naar uit!
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Groep 5

Op vrijdag 29
september mochten we
met onze klas naar een
dansvoorstelling in De
Binder in Leersum. Het
thema was “een kijkje
in de keuken.” Hoe
komt een dans tot
stand? Wat zie je
wanneer er gedanst
wordt? Welk verhaal kunnen dansers uitbeelden?
Een paar kinderen kregen de kans om met de professionele dansers een dans te
improviseren! Het was mooi om te zien dat niet iedereen het zelfde verhaal ziet
in een dans.
Het was een leerzame dansmiddag met speciale dank aan de ouders die ons
heen en weer gereden hebben!
Vandaag hebben we tijdens de rekenles extra
geoefend met het klokkijken. Dit keer hebben
we een klok gemaakt van hoepels en waren
onze armen de wijzers. Wat fijn om de goede
samenwerking in het groepje te zien en hoe we
elkaar hielpen bij het aangeven van de juiste
tijd.

Groep 8

Op donderdag 12 oktober kwam meneer Jan Snijders,
een gepensioneerde docent biologie, op bezoek.
Hij gaf ons een zeer boeiende en interessante les over
paddenstoelen.
Een theorieles met enkele praktijkopdrachten daarbij,
voorafgaand aan de excursie zorgden ervoor dat de
leerlingen goed voorbereid op pad gingen!
Op de fiets trokken wij door de Doornse omgeving met
als einddoel een
bezoekje aan het Van
Gimborn Arboretum.
Onderweg zochten,
bestudeerden en fotografeerden wij steeds
allerlei verschillende paddenstoelen. We werden
hierbij getrakteerd op mooi weer, dit maakte het
allemaal nog fijner!
Nogmaals hartelijk dank aan meneer Snijders,
maar ook aan de hulpouders die met ons mee
waren!
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VOORUITBLIK OP DE KOMENDE MAAND
Feestmaand

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor Sint en Kerst in volle gang. De
eerste contacten met de Sint en zijn Pieten zijn gelegd en over de invulling van
de kerstviering zijn de eerste ideeën gedeeld. Bij het verschijnen van de
volgende NicsNieuws zitten we al midden in de Sinttijd!

Hieperdepiep HOERA!

Wat een feest voor de jarigen in november! Van harte gefeliciteerd allemaal!
3
Alouette (2006)
7
6
Justin (2012)
1/2B
6
Cato (2011)
3
7
Valentijn (2008)
6
9
Amélie (2008)
6
9
Julien (2012)
1/2A
10
Emmy (2010)
4
10
Jip (2012)
1/2B
14
Niels (2007)
7
15
Floris (2011)
3
18
Johnny (2012)
1/2A
20
Friso (2009)
5
20
Jasper (2006)
7
24
Marie-Noa (2009) 4
24
Philine (2009)
4
25
Floris (2006)
7
25
Philippe (2006)
7
27
Josephine (2008)
6
30
Thijmen (2009)
5

Welkom op school

In oktober zijn Noud, Felix en Fien vier jaar geworden. Liselotte wordt bijna vier
jaar. Gezellig dat jullie er zijn, we wensen jullie een heel fijne tijd bij ons op
school!

Oproep vanuit de kerk

Op 11 november is het St. Maarten en zal het kinderkoor zingen tijdens de
viering om 17.00 u. Deze viering zal ongeveer een halfuur duren, waarna er een
lampionoptocht zal plaatsvinden. Om 18.00 u zijn de kinderen dan weer in de
kerk waar ze wat lekkers krijgen en daarna is het afgelopen.
Doordat veel kinderen dit jaar hockeytraining hebben tijdens de repetities van
het koor is het koor op dit moment vrij klein, wat wij natuurlijk best jammer
vinden. Daarom zijn wij op zoek naar meer kinderen die het leuk zouden vinden
om mee te zingen met de St. Maarten viering en wellicht daarna lid willen
worden van het koor.
Voor de viering oefenen we op de volgende data van 19.00 tot 19.45:
Woensdag 25 oktober
Woensdag 1 november
Woensdag 8 november.
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De volgende NicsNieuws verschijnt op donderdag 30 november.

NicsNieuws niet per mail ontvangen? Op de website is onze nieuwsbrief
ook te lezen. Aanmelden of wijzigingen doorgeven kan via
info@daltonnicolaas.net.

Daltonschool Nicolaas Doorn

@DaltonNicolaas
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