
 
 
 

Beste ouders, verzorgers,  
 

De jaarlijkse feestmaand ligt voor ons. De Sinterklaas activiteiten 
worden voorbereid en hopelijk staat een bezoek van de goed 
heiligman weer op het lijstje en gaan wij pepernoten bakken, 
banketletter eten, chocolademelk drinken, surprises en misschien 
krijgen wij nog wel een cadeautje! Daarna gaan wij in volle vaart door 
naar de Kerst activiteiten met als afsluiting de Kerstlunch en natuurlijk 
een welverdiende kerstvakantie! 

 
De oudergesprekken zijn goed verlopen en konden, aangepast, wel doorgang vinden. Ik hoop 
dat u net zo trots bent op uw kind(eren) als dat wij zijn! Zij werken hard en maken mooie 
sprongen in hun ontwikkeling. 

 
De diverse corona maatregelen zijn gisteravond weer aangepast en daar heeft u een aparte 
brief voor ontvangen, helemaal terug naar het “normale” zit er jammer genoeg nog niet in. 
Wij blijven afzien van massale bijeenkomsten met ouders en kinderen. Wij vragen uw begrip 
hiervoor. Van de activiteiten waar de aanwezigheid van ouders nog niet mogelijk is, zullen 
wij proberen uw via  beeld en geluid op de hoogte te houden. Op deze wijze is het meemaken 
van activiteiten op school enigszins mogelijk. 

 
 

Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 

 
 
 
 
 
Coronamaatregelen 
Door alle ontwikkelingen van de laatste maand, hebben wij een aantal maatregelen weer 
moeten instellen: 
-mondkapjes voor groep 6 t/m 8 in de gangen en centraal trappenhuis van het Voortouw 
-zoveel mogelijk in de eigen groep werken en zo min mogelijk door het gebouw lopen 
-ouders van de groepen 1-2 t/m 4 mogen op het schoolplein, maar graag met 1,5 meter afstand 
-verjaardagen vieren wij alleen met de kinderen, graag verpakte traktaties 
-kinderen wassen hun handen bij binnenkomst 
-bij bezoek in de school zijn mondkapjes verplicht in de gangen 
-maximaal twee hulpouders bij een activiteit en met mondkapje 
-de laatste beslisboom wordt gehanteerd 
-bij twijfel graag contact opnemen 
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Welkom 
In de afgelopen weken hebben wij de volgende kinderen welkom 
geheten: Groep 1-2B: Rayan en Nadir, Groep 1-2A: Vajèn 

 

Een hele leuke tijd op de Toverlaars! 
 

Afwezigheid 
Mocht uw kind(eren) ziek zijn of afwezig zijn vanwege andere omstandigheden, dan vragen wij u 
dit direct via de Parro (kopje absentie) of via de telefoon door te geven. Verlof aanvragen gaan 
via een formulier, die u bij de directeur kunt aanvragen. 

 
 
Jarigen 
28 november – Mirthe, groep 3 
30 november – Tess, groep 6 
3 december – Mees, groep 8 
4 december – Lars, groep 8 
5 december – Floor, groep 8 
14 december – Pien, groep 4 
15 december – Sylvain, groep1-2A 
16 december – Jip, groep 1-2A 
17 december – Fleur, groep 5 
19 december – Senn, groep 6 
19 december – Sepp, groep 3 
21 december – Jamila, groep 8 
21 december – Tobias, groep 8 
23 december – Jip, groep 1-2A 
23 december – Femke, groep 6 
24 december – Elise, groep 7 
29 december – Elyne, groep 8 
31 december – Nohad, groep 1-2A 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 
Oudervereniging: 

Er is enorm veel respons gekomen na onze laatste oproep. Daar zijn we enorm blij mee! Veel 
ouders hebben zich aangemeld om mee te helpen met verschillende activiteiten. We zijn ook 
afhankelijk met het inzetten van deze hulp hoe alles verloopt rondom de coronamaatregelen, maar 
sowieso heel fijn dat er zo enthousiast gereageerd is. Bedankt voor alle reacties! 
 
Daarnaast zijn er ook nog 4 ouders die zich hebben aangemeld bij de oudervereniging. Ook dat is 
heel erg fijn en langs deze weg willen we hen nogmaals van harte welkom heten. 
 
Op dit moment is de Sinterklaas werkgroep druk bezig om alles rondom de komst van de Sint en de 
Pieten zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat wordt vast weer een gezellig feest! 
Ook de werkgroep Kerst gaat achter de schermen al een start maken om er weer een sfeervolle 
activiteit van te maken.  
U wordt over de inhoud van deze dagen verder op de hoogte gehouden door de leerkrachten via 
Parro. 
 
Hoofdluis 
Zoals u weet gaat het luizenpluizen voorlopig niet door i.v.m. de gewijzigde RIVM richtlijnen. We 
willen u dan ook vragen om uw kind(eren) thuis goed te controleren op hoofdluis. 
Hieronder vindt u een aantal hulpstappen die u kunnen helpen bij de (eventuele) behandeling van 
hoofdluis. Daarnaast is via deze link (www.rivm.nl/rivm-hoofdluisvideo ) een instructievideo te 



vinden waarbij stap voor stap wordt uitgelegd en voorgedaan hoe u het beste uw kind(eren) kunt 
controleren. 
 
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. 
 
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u 
of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van 
vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) 
controleren op hoofdluis. 
 
Behandelen 
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 
fijntandige kam. 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. 
 
Hoe kunt u kammen? 
• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat 
makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit 
het haar. 
• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 
fijntandige metalen luizenkam van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De 
hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 
• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 
weg. 
• Om de neten extra goed te verwijderen kan men op de metalen netenkam een stukje 
verbandgaas doen. 
• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje 
waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 
• Spoel de crèmespoeling uit het haar. 
• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 
 
U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het 
belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig 
voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 
 
Agenda 
2 december: Groep 1 is vrij 
3 december:  Bezoek Sinterklaas aan het Voortouw 
6 december:  Studiedag, kinderen 1 t/m 8 zijn vrij 
14 december:  GMR 
20 december:  MR 
22 december:  Kerstlunch 
   Info-5 
23 december:  Studiedag, kinderen 1 t/m 8 zijn vrij 
24 december:  Start Kerstvakantie t/m 9 januari 2022 
 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 076-5040287 
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