
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2019/2020               NUMMER 4                          7 december 2019 
 

 

WAT STAAT ER IN DEZE OUDERBRIEF: 

* Rust op school         * Teamnieuws                                  *Voorleeswedstrijd 

* Gymlessen              * Brede school                                  * Hoofdluis nieuws    

* Sport Extra             * Artiance vakantie activiteit 

   

 

Beste ouders, 

 

Sinterklaas is weer uitgezwaaid en we kunnen terugkijken op een gezellig feest! 

Vanaf maandag zal de school in de Kerstsfeer zijn ; we hebben er zin in. 

Het team zal voor de kinderen op woensdagmorgen een kerstmusical opvoeren en natuurlijk 

is er donderdagavond 19 december het traditionele Kerstdiner voor de kinderen.  

Als u geen zin heeft om voor dat uurtje naar huis te gaan, dan bent u van harte welkom bij 

de BSO Midas (ook als uw kinderen geen gebruik maken van de BSO).  Als u dit gezellig 

vindt, dan willen we u wel vragen iets lekkers mee te nemen voor het lopend buffet daar! 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

directeur obs De Zandloper 

 

KALENDER 
10 december Beleefmuseum Wereldsterren van de groepen 7 
11 december Eindpresentatie musicallessen: groepen A, 3, 5, 6 en 8. 
18 december Kerstmusical in De Rietschoot 
19 december Kerstmaaltijd op school 
 
Kerstvakantie : 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Eerste schooldag in het nieuwe jaar: maandag 6 januari 2020     

 



 

RUST OP SCHOOL…… 

Sinds 14 oktober komen de ouders van de groepen 3 t/m 8 niet meer mee de klas in. 

Wat is dat snel en soepel verlopen; dank u wel voor uw medewerking! 

 

Ons streven is om het in de gang ook rustig te krijgen, zeker ook bij de bovenbouw! 

  

De leerkrachten staan voor de kinderen bij de deur en zij willen er ook echt voor hen zijn. 

Voor een persoonlijke begroeting, om te zien hoe t koppie staat op die dag, om de eerste 

verhalen van uw kind te horen. 

Nu nemen ouders vaak veel ruimte in, zowel letterlijk als in stemvolume…….. 

Moet u echt zelf mee of kan uw kind zelf een boodschap doorgeven? 

Moet u echt zelf de juf of meester spreken of kan het ook in de agenda gezet worden? 

                       

TEAM 

Zoals in een aparte mail gemeld, hebben we in november afscheid genomen van juf Els van 

Geffen. Dank voor alles wat je voor De Zandloper hebt gedaan en veel succes met de 

verhuizing naar Friesland! 

Juf Jooske Riepma blijft bij ons werken en staat voor 2 dagen in groep 6 naast juf Erika 

Meijer.  We zijn erg blij weer een vakleerkracht gym te hebben :Stephanie Mulder. 

 

GYMLESSEN 

Nu we voortaan op vrijdag gymmen, en het rooster van de musicallessen bijna gaat wijzigen, 

wordt er door verschillende groepen op een andere dag gegymd.  

De leerkracht van uw kind houdt u hiervan op de hoogte. 

 

BREDE SCHOOL 

De 1e periode van de Brede School is inmiddels afgesloten; de 2e periode start half januari 

2020.  We sturen u zo snel mogelijk de nieuwe informatie. 

 

ALKMAAR SPORT EXTRA  : DE INSTUIF 

Er kunnen nog veel meer kinderen meedoen met de Sport Instuif in De Rietschoot.  

Alkmaar Sport organiseert dit elke woensdag met sportleerkracht Mike van Lawick. 

De tijden zijn van 14.30 – 16 uur. 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 

We hebben een voorleeskampioen gekozen voor De Zandloper. 

Gefeliciteerd Lyan, jij gaat door naar de volgende ronde! 

Maar zeker ook complimenten aan Melissa en Donja; super goed gedaan! 

 

 



HOOFDLUIS NIEUWS! 
Twee weken geleden zijn er 2 luizenouders (Nathalie en Yvonne) naar de bijeenkomst van 

de GGD geweest over hoofdluis. Hieronder vindt u de informatie en adviezen die gebaseerd 

zijn op de richtlijn van het RIVM. 

 

Indien er hoofdluis/neten zijn aangetroffen, is het onderstaande het beste waar u mee kunt 

starten: 

Kammen, 14 dagen lang, met een fijntandige kam: www.luizenkam.nl 

  
De neten losweken kan met een oplossing van 1/3 keukenazijn en 2/3 warm water 

Maak het haar door en door nat en doe er crèmespoeling in en start met kammen. 

Neem het hele gezin mee en eventuele andere personen waar de kinderen regelmatig zijn. 

 

Indien na 14 dagen er nog steeds neten aanwezig zijn maak dan zo nodig gebruik van een 

luizenbestrijdingsmiddel met de werkzame stof: Dimeticon. 

 

NB: alle andere werkzame stoffen daar zijn luizen inmiddels resistent tegen geworden en zijn 

dus minder werkzaam. 

NB: luizen lopen alleen over door haar-haar contact dus wassen van beddengoed, knuffels 

enz. dat is niet nodig!!! 

NB: naar huis sturen is ook niet nodig en in strijd met de leerplichtwet. 

 

Overige informatie kunt u vinden op: www. rivm.nl/hoofdluis 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de luizenouders van het luizenteam. 

 

Met vriendelijke groet namens het luizenteam, 

 

Yvonne Dieleman 

 

 

 



 

 

 

 



 
 


