
 

 

NIEUWSBRIEF 

 

15 november 2018 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende: 
 

 
5 december…Hij komt…hij komt!              (nieuws van de Sinterklaascommissie) 

Woensdag 5 december komen Sint en de roetveegpieten op onze school!  
Ze komen iets na 8.30 uur lopend aan op ons schoolplein. Om Sint en zijn pieten 
een mooi welkom te geven staan de kinderen zingend in een haag op het 

schoolplein, bij hun eigen leerkracht. De kleine kinderen vooraan, zodat niemand 
(vooral de kleintjes niet) iets hoeft te missen van Sint en de pieten. 

Ouders zijn hierbij ook van harte welkom! Wel graag achteraan gaan staan zodat 
de kinderen alles kunnen zien. De welkomstliedjes die we gaan zingen zijn ‘Zie 
ginds komt de stoomboot’, ‘Sinterklaas kapoentje/bonne bonne bonne’ en ‘Piet 

ging uit fietsen’.  
  

Na een welkomstwoordje van onze directeur gaan Sinterklaas, de pieten en 
daarna alle kinderen naar binnen. De ouders gaan weer weg. In de loop van de 
dag brengt Sinterklaas een bezoek aan alle klassen, te beginnen bij de jongste 

kinderen.  
 

Aandachtspunten voor woensdag 5 december: 
- de kinderen graag vóór 8.30 uur op school; 
- tassen naar binnen brengen, schoenen en jassen aanhouden en meteen naar  

  het schoolplein; 
- alle kinderen gaan bij hun eigen leerkracht staan; 

- de laptop mag thuis blijven; 
- 10 uurtje en lunch meegeven; 
- de kinderen krijgen van school wat te drinken en wat lekkers. 

  
Aandachtspunt voor donderdag 6 december: ALLE KINDEREN ZIJN VRIJ. 

De leerkrachten gebruiken deze dag als studiedag! 



 

 
 

 
Vervolg 5 december: De Surprises: 
- de kinderen van de groepen 5/6, 6/7 en 7/8/9 gaan surprises in de klas doen,  

   via de leerkracht volgt meer informatie; 
- de kinderen van de groepen 4/5 doen geen surprises; 

- op maandag 19 november worden de lootjes getrokken; 
- het maximumbedrag dat besteed mag worden aan het cadeautje is 4 euro; 
- de surprises worden bij voorkeur op dinsdag 4 december mee naar school      

  genomen (afwijken hiervan kan mogelijk in overleg met de leerkracht).  
 

De bomen op ons schoolplein 
Wat niet fijn is, schreven we een maand geleden al, is dat er 2 bomen ziek zijn. 
Deze zullen dan ook gekapt moeten worden. Dit zal volgende week gaan 

gebeuren, heeft de gemeente onlangs aangegeven. Mocht het kappen deels 
onder schooltijd plaats vinden zorgen wij er natuurlijk voor dat de veiligheid van 

de kinderen gewaarborgd is.  
 

Geen hoofdluis op school! 
Jaarlijks krijgt zo'n 10% van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. 
Hoofdluis is niet gevaarlijk maar wel lastig. Daarom worden op basisschool 

Kronenburgh de kinderen na elke vakantie  gecontroleerd op hoofdluis. Elke klas 
heeft hiervoor een of twee luizenouders. 

 
In de week na de herfstvakantie wordt ook uw kind gecontroleerd. Wilt u 
voorafgaand aan deze controle uw kind zelf ook controleren? Thuis een 

besmetting constateren is prettiger voor u en uw kind en ook voor de school. 
 

Als er in de klas van uw kind hoofdluis geconstateerd wordt dan wordt u hierover 
ingelicht. De ouders/verzorgers van het kind waarbij luizen of neten zijn 
gevonden worden persoonlijk door de leerkracht op de hoogte gesteld zodat het 

kind zo snel mogelijk behandeld kan worden. Twee weken na de constatering van 
hoofdluis wordt de hele klas opnieuw gecontroleerd. 

 
Wilt u meer weten over hoofdluis en de behandeling van hoofdluis kijk dan eens 
op de website van het RIVM (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis). 

Hier is altijd de meest actuele informatie te vinden over dit onderwerp. Ons 
protocol vindt u binnenkort ook op onze website Voor meer informatie over de 

preventie van hoofdluis op onze school kunt u terecht bij de directie en bij de 
coördinator hoofdluis: Maaike Enzing.  
 

 
 

Hartelijke groet, 
Mede namens het team 
 

 
Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur Kronenburgh 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

