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Oproep! HELP!!
Wie zou voor ons de verkleedkleren kunnen
opknappen/herstellen?
CONTACTPERSONEN

Groep 1/2

VOORZITTER MR:

Inzameling oude kranten

Jacco de Wit
telefoonnummer 253164

Vorige week heeft de firma Nijssen aangegeven dat
zij de container voor de krantenactie niet meer eens
per 6 weken komt neerzetten. Het levert te weinig op.

mr@obsdezilvermeeuw.nl

VOORZITTER OR:
Simone van Esch
telefoonnummer 241043
or@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATIE
TUSSENSCHOOLSE OPVANG:
Nettie Ooteman
Miriam de Wit:
(aanwezig: ma en do 8.30 uur /
9.00 uur)
Aan en afmelden via dit mailadres
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

Ze hebben wel een alternatief aangeboden in de vorm
van een kleine rolcontainer die eens per week wordt
geleegd. Het levert de school € 0,04 per kilo op.
Het idee is nu dat er eens per 2 weken iemand bij de
container is, zodat er evengoed bonnetjes voor het
ingeleverde papier kunnen worden gespaard.
Met de ouders die het oud papier altijd regelden
moeten hierover nog afspraken worden gemaakt.
U wordt binnenkort geïnformeerd over de data!
Hoofdluiscontrole

COÖRDINATOR
HOOFDLUIS:
Marina Vos:
telefoonnummer 232646
(aanwezig: di/vr)
marina.vos@obsdezilvermeeuw.nl

In de groepen 1/2 en 3 is er sprake van een
hardnekkige hoofdluisbesmetting. De aanpak is
inmiddels geïntensiveerd. Groep 1/2 zal opnieuw
gecontroleerd worden op woensdag 3 februari a.s. en
groep 3 op dinsdag 2 februari a.s. Dan graag geen gel
in het haar doen.

Preventief:
het is aan te bevelen uw kind(eren) thuis wekelijks op de
aanwezigheid van hoofdluis/neten(eitjes) te controleren. Dit kunt
u doen door boven een vel wit papier het haar door te kammen
met een goede luizen/netenkam. Kam het haar per plukje van
achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan. Kam vooral goed
tussen de haren in de nek, achter de oren en in de pony.
Eventuele luizen vallen dan op het papier. Als u grijswitte puntjes
ziet, kan het om neten gaan.

