28 januari 2022

Beste ouders,
Afgelopen dinsdag zijn in de persconferentie versoepelingen aangekondigd wat betreft de
quarantaine voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Dat betekent het volgende:
Alle eerdere communicatie over corona vervalt. Klassen en leerlingen die eerder deze
week nog in quarantaine zaten vanwege nauw contact met een besmet persoon komen
vanaf donderdag weer naar school.
•
•
•
•
•

•
•

Klassen hoeven niet meer in quarantaine bij 3 of meer besmettingen in de groep;
Het alert blijven op klachten en regelmatig testen werd tijdens de persconferentie
extra benadrukt.
De aangekondigde versoepelingen zullen geen invloed hebben als leerkrachten in
quarantaine moeten, mochten we het intern niet op kunnen oplossen dan zullen we
overgaan op thuisonderwijs. Houd u hier rekening mee.
Voor alle duidelijkheid. Leerlingen mogen dus met een negatieve zelftest naar school
komen, ook als iemand in het gezin corona heeft.
Vanaf vandaag is iedereen gelukkig weer welkom op school, tenzij je klachten hebt of
positief getest bent. Dan blijf je thuis en ga je in isolatie. Dus: bij klachten ben je NIET
op school en doe je een zelftest. Bij een positieve uitslag van de zelftest, blijf je thuis
in isolatie en laat je je testen bij de GGD. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers.
De mondkapjesplicht voorlopig blijft van kracht op school. Bij beweging door de
school draag je een mondkapje vanaf groep 6..
Opheffing quarantaine: Na een besmetting kan een persoon weer naar school
wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van
de symptomen.

Hoofdluis geconstateerd op school
Bij een paar kinderen bij ons op school is hoofdluis geconstateerd. Aangezien er op dit
moment geen luizenouders in de school mogelijk zijn, vragen wij u daarom uw kind(eren)
extra goed te controleren of het mogelijk ook hoofdluis heeft opgelopen.
Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd
naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze
verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels.
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Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt
echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de
middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te
controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om
te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig
het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden,
klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze
elkaar niet steeds opnieuw besmetten.

Controleren
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de
oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis
(neten).
Behandelen
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een
fijntandige kam/ luizenkam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De
eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u
twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.
Hoofdluizen
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden
onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per
maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.
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Voor op de agenda
•
•
•
•

Maandag 7 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij
Dinsdag 8 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij
Vrijdag 18 februari 2022: Oudergesprekken, alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur
Zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022: Voorjaarsvakantie

Zuidoost leest
In het kader van het leesoffensief Zo=Zuidoostleest! lezen medewerkers en betrokkenen bij
de Brede School Zuidoost voor.
Onder andere de prentenboeken die de kinderen cadeau hebben gekregen komen voorbij.
https://www.ppozo.nl/leesvideos/
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Nieuws uit het doelab
Vandaag zijn onze leerlingenverder aan de slag gegaan met het thema koken. Het leerdoel
was: ik geef niet op. Leerlingen leerden een keuken weegschaal gebruiken en moesten zelf
hun ingredienten meten. Met dank aan de sous- chef in de groepen hebben ze een
topprestatie geleverd. De valkuilen en frustraties kwamen naar boven die wij als
leermomenten beschouwen. Ze gaven echt niet op.

Team Brink
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