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Lynn geboren
Zaterdag 24 oktober is onze dochter Lynn geboren. Met Lynn
gaat het heel goed. Ze drinkt goed, heeft lekkere vieze luiers en
slaapt ’s nachts goed door. We zijn heerlijk aan het genieten met
zijn drietjes!
Tot snel!
Groetjes, juf Ilse en Koen

Hoofdluis
In verband met de corona-maatregelen worden er op school geen hoofdluiscontroles meer uitgevoerd.
Vandaar dat we aandacht vragen voor de thuiscontroles. Wilt u uw kinderen 1 keer per week controleren? En
wanneer er luizen/neetjes worden aangetroffen dit bij de leerkracht doorgeven?
Hieronder enkele handige weetjes:
• Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. En verspreidt zich enkel door direct haar-haar
contact.
• Een hoofdluis is grijsblauw of roodbruin van kleur en ongeveer 2-4 mm groot.
• Hoofdluis kruipt over het hoofd. Luizen kunnen niet vliegen of springen.
• Alleen volwassen hoofdluizen kunnen eitjes leggen. Deze legt per dag 5-6 eitjes
• Een jonge hoofdluis komt na 7 tot 10 dagen uit het ei en is na 7-10 dagen volwassen.
• Hoofdluizen leggen hun eitjes 's nachts. Als uw kind overdag is besmet en u spoort 's avonds de
luizen op, kunt u voorkomen dat ze eitjes leggen.
• De eitjes, ook wel neten genoemd, zijn bruin van kleur en zitten vastgeplakt aan een haar kort op de
hoofdhuid. Witte neetjes zijn lege hulsjes.
• Er zijn verschillende anti-luizenmiddelen te koop. Het best kunt u een middel gebruiken met
dimeticon.
• Geen enkel anti-luizenmiddel doodt alle eitjes, tenzij het om een zeer prille besmetting gaat. Het
werkt vooral om de luizen te doden.
• Behandelen met anti-luizenmiddel én 2 weken elke dag kammen is dé oplossing om er volledig van
af te komen.
Hieronder ook nog een link met een filmpje waar alles uitgelegd wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
Wanneer u behoefte heeft aan praktische tips over het kammen, opsporen
van luisjes/neetjes of heeft u andere vragen, dan mag u altijd contact
opnemen met Nicole van Herwijnen (luizenmoeder).
nicolevherwijnen@hotmail.com. Zij ondersteunt graag waar het kan.
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Sint Maarten
Op 11 november zal de ouderraad ons weer trakteren op een heerlijke wafel en wordt er
in de klassen aandacht besteed aan het verhaal van Sint Maarten.

Gevonden voorwerpen
Binnen bij de hoofdingang liggen de gevonden voorwerpen. Er worden voornamelijk heel wat bakjes
gevonden gedurende een schoolweek, die erna niet meer opgehaald worden. Omdat ouders momenteel niet
meer in school mogen komen, zullen wij volgende week een tafel buiten neerzetten met ‘gevonden
voorwerpen’. Kijk gerust of er iets van uw kinderen bij ligt. Wat niet opgehaald wordt, zullen we opruimen.
Wilt u de bakjes voorzien van voornaam/achternaam en unit? Dan kunnen de gevonden bakjes weer
terugbezorgd worden.

Sinterklaas op Den Doelhof, 4 december 2020
Sinterklaas is al weer bijna in ons land en
daarom is de werkgroep sinterklaas druk
bezig met de voorbereidingen van het
sinterklaasfeest. Op vrijdag 4 december
vieren wij sinterklaas op school.
Hoe wij dit precies gaan vieren, is voor
ons allemaal nog even afwachten. Gezien
de steeds veranderende maatregelen
tegen het coronavirus, kunnen wij nog
niet precies zeggen hoe het programma
eruit gaat zien. Wij houden met
meerdere opties rekening en proberen
een leuk en gezellig programma te
maken voor de kinderen!
In de volgende Doelpuntjes kunnen we meer informatie geven over het programma.
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Bericht van het Sinterklaas comité Meijel:

Beste ouders,
Hierbij wat meer informatie over de Sinterklaas intocht in Meijel.
Vanwege alle maatregelen hebben we besloten de intocht op zondag 22 november in zijn geheel
niet door te laten gaan. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer. Toch hebben wij als comité niet stil
gezeten en zijn we tot een alternatief gekomen.
De Pietenspeurtocht
De speurtocht is te lopen vanaf zaterdag 14 november 14.00 uur tot en met zondag 22 november
19.00 uur. In Meijel ga je op zoek naar letters, vragen en bonusopdrachten om uiteindelijk tot een
Sinterklaasliedje te komen. De uitkomsten van de speurtocht kunnen tot 23 november 14.00u
ingeleverd worden.
Kinderen van de kinderopvang tussen 3 en 4 jaar en alle basisschoolkinderen uit Meijel krijgen de
speurtocht. Deze ontvangen ze op de kinderopvang of op school.
Als er kinderen zijn die niet in Meijel naar school of naar de kinderopvang gaan, maar toch graag
mee willen doen? Neem dan even contact met ons op via intochtmeijel@hotmail.com
Wij houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Vanzelfsprekend passen wij ons ten
allen tijden aan eventuele nieuwe maatregelen aan. Dit zorgt ervoor dat ook de speurtocht op het
laatste moment kan worden afgeblazen. Hou hiervoor onze Facebookpagina in de gaten!

Met vriendelijke groet,
Sinterklaas comité Meijel
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