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CITO-eindtoets groep 8 
Vanmorgen zijn Cees, Raymon, Koen, Noé, Rosa en Jordi met de cito-eindtoets begonnen. 
We hebben de samenwerkruimte hier speciaal voor ingericht. Juf Simone begeleidt de kinderen. De 
vragen op de komende drie toets-ochtenden gaan over taal, rekenen, studievaardigheden en 
wereldoriëntatie. Het zag er goed uit: het was muisstil en de kinderen waren goed geconcentreerd 
aan het werk. We hopen dat hun inspanning beloond gaat worden. In week 11 verwachten we de 
uitslag op school. Heel veel succes groep 8!!! 
De leerlingen van groep 6 en 7 maken deze dagen ook citotoetsen. Zij zijn vandaag begonnen met de 
toets begrijpend lezen en gaan morgen verder met rekenen. De leerlingen van groep 2,  3, 4 en 5 zijn 
inmiddels klaar met de mediotoetsen. 
  
Oud en Jong op De Klepper 
Afgelopen donderdagmiddag waren er bijna 30 ouderen te gast in de patio. Ze zijn goed verwend 
met kopjes thee, koffie en zelfgebakken koekjes door de leerlingen en we kijken terug op een heel 
geslaagde middag. Op de foto’s op de website kunt u dit zien. Het is dan ook zeker voor herhaling 
vatbaar en de leerlingen  verdienen een dikke pluim voor de organisatie!! Een bedankje voor de 
hulpouders Ivonne, Marion en Emmie die elke week weer het handvaardigheid circuit in de 
bovenbouw tot een succes maken is hier ook op zijn plaats. Ook deze middag kon een deel van het 
circuit dankzij hen gewoon doorgaan. 
De volgende Oud en Jong is tijdens lunchtijd op 25 maart. De leerlingen van groep 7 en 8 zullen dan 
pannenkoeken gaan bakken voor de ouderen die zich opgegeven hebben. (er zijn nog plaatsen vrij!!) 
  
Opa en oma-ochtend voor de onderbouw 
De leerlingen in de andere klassen vonden het erg leuk dat er zoveel opa’s en oma’s in de school 
waren. (verschillende ouderen hebben een kijkje genomen in de klassen) Met het team hebben we 
daarom besloten om de opa’s en oma’s van de andere leerlingen ook de gelegenheid te bieden eens 
op school te komen kijken. De opa’s en oma’s van de leerlingen van groep 1 t/m 5 zijn van harte 
welkom op school op 17 juni. De precieze tijd volgt nog. 
  
Hoofdluizen  
Nee hoor, ze zijn er niet!!! Maar enkele weken geleden zijn deze jeukende beestjes wel gesignaleerd 
bij een van onze leerlingen. 
 Op plaatsen waar kinderen veel contact met elkaar hebben kan de hoofdluis welig tieren. De 
beestjes kunnen direct oversteken van het ene hoofd naar het andere of een omweg nemen via 
jassen en knuffels. Luizen kunnen niet vliegen of springen maar wel lopen. Sinds we lockers hebben 
komen hoofdluizen gelukkig nog maar zelden voor bij ons op school. 
We hebben ook een actieve groep ouders die na elke vakantie alle leerlingen controleert om 
eventuele besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Als u hoofdluis aantreft bij uw kind is het 
raadzaam om school daarvan in kennis te stellen. Alleen dan kunnen we actie ondernemen en een 
uitbraak voorkomen. 

http://www.obszoelmond.nl/


Een hoofdluis is een grijsblauw insect, 2 tot 4 mm groot die leeft van mensenbloed. Een volwassen 
luizenvrouwtje legt 5 a 9 eitjes per etmaal. Dat zijn de neten. Die zitten vastgeplakt aan het haar, 
vlakbij de hoofdhuid. Hoofdluizen zijn parasieten en kunnen niet zonder hun gastheer, de mens. 
  
Op De Klepper hebben we in samenwerking met de GGD afspraken gemaakt over hoe we 
hoofdluizen op school proberen te voorkomen. Deze afspraken zijn: 
 *Na elke vakantie worden alle leerlingen en juffen door een vast groepje hulp ouders op hoofdluis 
gecontroleerd. 
(Een vriendelijk verzoek om op die controle-dag geen haarknutsels en gel in het haar van uw kind te 
doen, dat maakt het namelijk onnodig moeilijk en het kost meer tijd om het kind goed te kunnen 
controleren.) 
*Als er bij uw kind hoofdluis of neten ontdekt worden dan wordt u hierover gebeld en zou het fijn 
zijn wanneer uw kind zsm gewassen wordt met een speciale shampoo. Heeft u die (nog niet) in huis 
dan het haar wassen met crèmespoeling en kammen met een luizenkam boven een wit papier. 
(Daarna moet er gedurende twee weken, minimaal twee keer op een dag gekamd worden met een 
speciale luizenkam. Kleding en bijvoorbeeld stoelhoezen moeten ook behandeld worden. Meer info 
hierover kunt u op internet (bij de GGD of apotheek.nl) vinden.) 
*Als er hoofdluizen in een klas zijn gevonden dan wordt dit bekend gemaakt via een affiche in de 
gang waarop u vriendelijk wordt verzocht uw kind extra te controleren. In de bovenbouw wordt dit 
besproken met de leerlingen. 
*Als u de indruk heeft dat de luizen niet verdwijnen door de behandeling met speciale shampoo dan 
kan het zijn dat de beestjes resistent zijn tegen het bestrijdingsmiddel wat in de shampoo zit. 
Resistentie tegen het middel DIMETICON is niet mogelijk. Dit middel is te verkrijgen bij de apotheek. 
Hier kunt u ook terecht voor de aanschaf van een luizen- of netenkam. 
Weetje: Luizen houden van een frisgewassen hoofd. Een kind dat hoofdluis heeft, is niet vies! 
  
Theater voor de middenbouw 
Groep 4/5/6 zijn naar de voorstelling “assepoester” geweest in de Franse School. Met dank aan de 
ouders die de kinderen hebben gereden. De kinderen hebben genoten! 
  
Schoolkamp  
Dit jaar gaan we  maandag, dinsdag en woensdag (19, 20 en 21 mei) op schoolkamp. De leerlingen 
moeten daarna  op donderdag en vrijdag natuurlijk nog wel naar school voordat de meivakantie 
begint. Natuurlijk wordt het lesprogramma aangepast op de vermoeide leerlingen. 
Donderdag 22 mei worden de leerlingen van groep 6, 7 en 8 om half 11 op school verwacht. 
  
Extra ouderavond voor de kleuters 
Dit schooljaar zijn er een groot aantal nieuwe ouders bijgekomen. Graag willen we deze ouders in de 
gelegenheid stellen om een (extra) informatieavond over onze school en de gebruiken in de 
kleuterklas, bij te wonen op dinsdagavond 11 maart. Aan de orde komen onder andere, het 
schoolreisje en het eindfeest. Van harte welkom! 
  
Open podium Valentijnsdag, ouders van harte welkom! 
De leerlingen kunnen hun talenten laten zien op het open podium op Valentijnsdag, aanstaande 
vrijdag. In elke klas hangt een inschrijfformulier.  Ouders zijn hierbij van harte welkom van 11.00 tot 
12.00 uur! 
  
Juf Rianne en Juf Marian 
Juf Rianne komt vanaf maandag drie maart weer terug van bevallingsverlof. Zij zal gaan werken op 
maandag, dinsdag en woensdag. Juf Henriette blijft in de kleuterklas op de donderdag en 
vrijdagochtend werken. Het herstel van Juf Marian valt niet helemaal mee. Ze is nog steeds snel moe 



en vindt zelf dat het erg langzaam beter met haar gaat. Zij zal na de vakantie zeker haar neus laten 
zien op school maar zelf voor de klas staan zit er nog niet in. 
  
Agenda: 
13-2     klassenfeest “einde cito” van groep 6/7/8 van 17.30 tot 19.30 uur 
14-2     open podium, ouders van harte welkom van 11.00 tot 12.00 uur 
17-2 t/m 21-2   voorjaarsvakantie 
3-3       Hoofdluiscontrole (aub geen gel of ingewikkelde haarwerkjes) 
Juf Rianne begint vandaag, na haar bevallingsverlof,  weer in de kleuterklas! 
6-3       ’s middags bezoekje aan de AVRI met 6/7/8 (Wie wil er rijden?) 
’s avonds ledenvergadering Oranjevereniging Zoelmond in de speelzaal 
10-3     start waterproject in de hele school 
11-3      19.30 uur: informatieavond voor ouders van de kleuters 
13-3     gastles “water” in 6/7/8 
18-3     MR-vergadering op school 
20-3     sponsorloop “wandelen voor water” door groep 6/7/8 
25-3     Oud en Jong op De Klepper. Pannenkoeken bakken voor de ouderen uit Zoelmond door de 
leerlingen van groep 7 en 8 
27-3     ’s middags zwerfvuilactie: met alle leerlingen gaan we zwerfvuil verzamelen in Zoelmond 
            ‘s avonds OR-vergadering op school 
31-3     Alle bb-ouders welkom tijdens de laatste veerkrachttraining 
4-4       rapport 2 mee naar huis. 
  
Namens het team een hele fijne vakantie! 
Marja Moerenhout 
  
 


