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NIEUWSBRIEF NO. 4
SCHOOLJAAR 2018—2019

OBS DE BOUWSTEEN
0597 - 331570

We hebben nog niet voldoende ouders/verzorgers
voor het oudpapier lopen in 2019 . Aanmelden kan
bij Carla Jansen (schoolcoördinator).

Agenda
december:
5
12

Sint
Informatieavond Dollard College
Bellingwolde vanaf 19.00 uur
13
Kijkles Zwemmen gr. 6b/7
13
Informatieavond gr. 8 VO
19
Oud papier lopen
20
Kerstdiner
21
Alle groepen vanaf 12.00 uur vrij
24 dec - 5 jan. Kersvakantie

Vooruitblik januari:
7
Eerste schooldag 2019
14
Start Cito toetsweken
17
Studiemiddag team (Gr. 1 t/m 8
vanaf 12.00 uur vrij)
22
Open Dag Ubbo Emmius
23
Start Nationale Voorleesdagen
28
Open Avond Dollard College
Bellingwolde vanaf 18.30 uur
29
Open Dag Dollard College
Winschoten
30
Open Dag Dollard College
Woldendorp
30
Oud papier lopen
Oud papier
De opbrengst van het oud papier
van de maand okt was €654- en
in de maand november €586,-.
Alle vrijwilligers willen wij weer
heel hartelijk bedanken!!

Vreedzame School
Binnenkort kunnen de kinderen van groep 6 en 7
solliciteren naar de functie van mediator. De
sollicitaties vinden plaats in de klas. Leerlingen
kunnen zelf aangeven of ze wel of geen mediator
willen worden. In totaal worden er 12 kinderen
aangenomen. In januari krijgen deze leerlingen 3
middagen een cursus van juf Esther. Ze leren
vaardigheden om andere leerlingen te kunnen
helpen bij het oplossen van een conflict.
Leerlingen die worden aangenomen krijgen voor
de kerstvakantie een brief mee naar huis.
Veiligheidsmeting Vreedzame school
Twee keer per jaar houden we een
veiligheidsmeting op school. Dit doen we in
oktober/november en april. We meten hier aan
de hand van vragen de veiligheidsbeleving van de
kinderen. De uitslag ervan bespreken we in de
groep. Binnenkort nemen we ook van onze sociaal
emotionele methode (ZIEN) een vragenlijst af. Dit
zijn vragen over welbevinden, betrokkenheid en
veiligheidsbeleving. Zodra deze uitkomsten
bekend zijn, willen we dit spiegelen aan de meting
van de Vreedzame School. Daar waar nodig zullen
we actie ondernemen op de bevindingen en
gesprekken aangaan met onze leerlingen om
verdere afspraken te maken.
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Lampionnententoonstelling
Het is al weer even geleden, maar er was veel
belangstelling tijdens deze avond. Met trots lieten de kinderen hun lampion zien aan ouders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden.
Vanaf 18.15 uur konden de ouders het werk van
de kinderen inkijken.

Sint op school
Woensdag 5 december bezocht
Sinterklaas met wel zes Pieten
onze school. Sint had pech gehad onderweg en werd door
een andere auto opgesleept.
Gelukkig maar, want de kinderen keken vol verwachting uit
naar zijn komst. Ook wij hadden pech, want de
microfoon van de geluidinstallatie liet het afweten…. Ondanks alle pech, hebben we toch een
heel leuke gezellige dag gehad! Ook bracht Sint
weer mooie cadeaus mee!
Kerst
Dit jaar is er geen kerstmarkt op onze school,
maar is gekozen voor een
nieuwe opzet, een paasmarkt op Goede Vrijdag
19 april. Wel is het traditionele kerstdiner in alle groepen. Deze week is
met de kinderen besproken waaruit het kerstdiner zal bestaan. Leerlingen stellen deze zelf samen. Ouders kunnen zich vanaf maandag 10 december inschrijven voor gerechten of drankjes.
De lijsten met gerechten en drankjes hangen bij
de klas van uw kind(eren). Het is de bedoeling
dat iedereen iets bijdraagt aan het diner.
Het kerstdiner zal plaatsvinden op donderdag 20
december van 17.30 – 18.30 uur. Vanaf 17.15

uur kunnen de gerechten of dranken gebracht
worden. Mocht uw zoon/dochter allergisch zijn
voor een product, laat de desbetreffende leerkracht dit dan op tijd weten.
Om 18.30 uur zullen de
leerlingen kerstliederen
voor u zingen boven in de
hal van de school. U bent
hierbij van harte welkom.
Hoe ontdek je hoofdluis bij iemand?
Hoofdluis begint soms met jeuk, maar niet altijd. Als je controleert kijk dan goed tussen de
haren, vooral achter de oren en in de nek. Je
ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als je
geen luizen ziet maar wel grijs-witte puntjes,is
er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die
puntjes, de eitjes (neten),kunnen zich ontwikkelen tot luizen.
Controleer door het haar met een luizenkam/
netenkam boven wit papier of de wasbak te
kammen. De luizen zullen op het papier of in
de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Wanneer je zonder
kammen controleert, is de kans groot dat je
luizen over het hoofd ziet. Controleren met een
luizenkam/netenkam is 4 maal effectiever dan
alleen visuele inspectie.
Is het erg om hoofdluis te hebben?
Hoofdluis is beslist geen drama en je hoeft jezelf niets te verwijten als je kind hoofdluis
heeft. Het is betrekkelijk onschadelijk, maar het
kan jeuk geven. En door krabben kunnen er
infecties ontstaan. Iedereen (volwassenen en
kinderen) kan ze krijgen. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne.
(Bron: www.landelijksteunpunthoofdluis.nl)
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