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Groep 6,5,4 – ICT
Sinterklaas
Levering en afhaal kerstrozen en pralines

Sinterklaas
Op 4 december zullen we Sinterklaas vieren
in onze school. Maar in de aanloop naar die
dag gaat er zeker nog wel van hem nieuws
komen…. Hij zal zelf dit jaar de kinderen
niet fysiek ontmoeten maar benieuwd wat er
dan wel zal gebeuren…
In elk geval op 3 december zullen we ons
schoentje op school zetten. De leerkracht
voorziet per klas 1 schoen. Zo blijven we
hier ook coronagewijs werken.

Acties van De Vriendenkring en de school
Omwille van corona hebben zowel de school als De Vriendenkring vorig schooljaar
weinig inkomsten gehad. De restaurantdag en het schoolfeest zijn weggevallen,
maar de kosten blijven echter doorlopen. Daarom heeft de ouderraad dit
schooljaar meer acties gepland.
De Vriendenkring betaalt voor onze school:
de leasing van de digiborden in de lagere school
de bewaking vanaf 8 uur op de speelplaats

tussenkomst bij de openluchtklassen
een deel van het busvervoer van de uitstappen
drankje eerste schooldag voor de kinderen
attentie voor de schoolverlaters
…
Daarom willen wij u danken voor uw massale belangstelling en steun voor deze
acties.
Onze school zelf zal na de kerstvakantie zelf ook nog de koekenpakketten
aanbieden. Daar we bij de openluchtklassen binnen de maximumfactuur blijven,
door zelf een aantal activiteiten in handen te nemen en de alternatieven te zoeken
voor sommige uitstappen, willen we dit jaar de opbrengst van de verkoop besteden
aan de aankoop van muzisch materiaal. Onze prioriteit is in 2019-2020 muzische
vorming. We hebben echter gemerkt, met het implementeren van het nieuwe
leerplan ZILL (Zin in leren, zin in leven, zie schema hieronder), dat we een aantal
dingen echt missen die nodig zijn om alle kinderen de muzische ervaringen te geven
waar ze recht op hebben.
Mediakundige
ontwikkeling

Muzische
ontwikkeling

Wij willen heel graag een muzotheek uitwerken met muzische materialen op voor de
verschillende deelleergebieden: dans, drama, muziek, beeld, maar dit ook ineens
linken aan media. We denken aan een kast met bv. aan digitale fototoestellen,
muziekinstrumenten, knutselmateriaal, boetseerhulpmiddelen, verkleedkisten,
poppenkastpoppen, …
Hoe meer koeken er verkocht worden, hoe meer materiaal er in onze kast kan.....
Naar volgend schooljaar toe zal dit ook te zien zijn in de uitstappen en het
cultureel aanbod, de werkwijze in de verschillende deelleergebieden, ...

Een overzicht van de komende acties:
- koekenverkoop ( 4 januari t.e.m. 15 januari 2021)
- valentijnsontbijt (14 februari 2021)
- restaurantdag (12-13-14 maart 2021)
- schoolfeest (29 mei 2021)

Afhaal Kerstrozen en pralines
‘afhaal-drive-in van kerstrozen en pralines’
Het afhalen op 4 december zal doorgaan op de parking
van hoeve Vandervelpen. Gelieve uw kind op te halen en
dan door te rijden/stappen/fietsen om de bestelling
daar op te halen.
Voor ons is het heel gemakkelijk wanneer jullie zeker
het bestelnummer meebrengen en indien u met de
wagen komt, gelieve dit dan aan de voorruit te
bevestigen, naast de naam van uw kind. Zo kan alles vlot verlopen.

Varia
-

Er zijn meldingen van luizen, gelieve de kinderen goed te controleren en dit
op regelmatige basis. Wanneer iedereen dit controleert en opvolgt kunnen
we samen deze netelige kwestie de baas.
Hoe weet je of een kind luizen heeft? Gebruik de natkamtest. De luizen
nadien uitroeien, doe je in 8 simpele stappen.
Hoe ga je te werk?
1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het
haar zeer nat met lauw water.
2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen.
3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam.
4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek
naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging
op tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen
de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid.
5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of
je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot
4 mm groot en grijs-wit tot bruin van kleur.
6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met
een tandenstoker.
7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam,
maar nu in de andere richting: van voor naar achter, dus van het

voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif na elke
kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het
keukenpapier en kijk of je luizen ziet.
8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met
een handdoek.
Heb je luizen gevonden?
• Herhaal dan het
kammen om de 3 dagen.
Tot je geen enkele luis
meer vindt.
• Controleer ook alle
huisgenoten op luizen.
• Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C,
gedurende 5 minuten.
• Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op
60°C. Herhaal dat om de 3 dagen, gedurende 2 weken.
• Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten.
Leg daarom dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur
apart. Of steek ze een nacht in de diepvries, want ook dat overleven
luizen niet.
• Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan
je huisarts of apotheker
Je kan dit ook bekijken in het volgende filmpje:
https://youtu.be/QPws_SO1_mU

https://youtu.be/QPws_SO1_mU
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