


HOOFDLUIS : LIEVER  NIET !   

Na elke vakantie komen de luizenouders alle kinderen controleren op hoofdluis. 

Wanneer er hoofdluis wordt gesignaleerd dan kijkt de leerkracht altijd even mee.  

Zijn het lopende luizen dan neemt de leerkracht direct contact op met u als ouders. 

Het kind moet dan worden opgehaald en direct worden behandeld. Als we dit niet 

doen hebben binnen de kortste keren meerdere kinderen hoofdluis. 

Na een shampoo behandeling is het van het grootste belang dat u twee keer per dag 

de haren kamt met een speciale stofkam/luizenkam. Daarnaast vragen we u goed te 

kijken of u neten ziet (witte, plakkerige bolletjes die aan het haar geplakt zitten). 

Deze moeten eruit gehaald worden met de nagels. Doet u dit niet dan worden dit 

weer luizen en begint alles weer van voor af aan.  

 

Zijn er vragen, kom gerust even langs! 

Juf Paula (groep 3A)  

OPROEP  HULPOUDERS   

Sinds dit schooljaar werken we met het continurooster waarbij we 

gezellig met elkaar lunchen op school. Tijdens een evaluatiemoment 

van het team kwam naar voren dat we bij de kleutergroepen   

eigenlijk een paar handen en ogen missen tijdens/na de lunch. Via dit 

bericht willen we een oproep plaatsen voor ouderhulp tijdens/na 

het eten bij de kleuters.  

Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van ongeveer 

12.10 tot 12.40 uur  

Vindt u het leuk om de kleuterleerkrachten te ondersteunen bij het 

toezicht houden op het schoolplein, kinderen helpen met        

opruimen/jassen aantrekken en de klas weer netjes te maken voor 

de middag? Geef u dan uiterlijk woensdag 16 oktober op bij (juf) 

Shirley. Dit mag persoonlijk, maar ook door een mail te sturen naar 

s.depenbrock@alfonsariens.nl. Graag bij aanmelding aangeven op 

welke dagen u beschikbaar bent. Wij willen tot de kerstvakantie 

een proefperiode draaien om te kijken of we deze manier van  

werken na de kerstvakantie kunnen voortzetten. Natuurlijk zijn we 

ook benieuwd naar uw ervaringen met het lunchen op school. 

Heeft u tips of tops, horen wij deze ook graag via een mail naar 

bovenstaand adres.  

IMPRESSIE  HUTJE  LEZEN    
KINDERBOEKENWEEK  

Gratis door school aangeboden: Leer blind typen met de Pica typecursus! 

Computers en tablets worden steeds vaker gebruikt voor onder andere huiswerk en projecten. Nu, op de basisschool, maar ook straks ook op de        

middelbare school. Daarom hebben we als school een abonnement afgesloten waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om gratis van de Pica typcursus 

gebruik te maken. Met de typecursus leer je razendsnel en foutloos typen. Als je foutloos blind kunt typen heb je meer aandacht voor de inhoud van de tekst 

en houd je meer (vrije) tijd over. Daarnaast is het goed voor je woordenschat en spelling! 

 

Alvast de eerste informatie: 

- De typecursus is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8. 

- De typcursus duurt ongeveer 12 weken. Sneller of langzamer kan ook: je leert typen in het tempo dat bij jou past. 

- Het kan thuis (en in overleg met je juf/meester af en toe op school) gedaan worden. 

- Stap voor stap plak je de letters van je toetsenbord af. 

- Elke dag is er een reisdag en deze bestaat uit 5 opdrachten. Tijdens de laatste opdracht ontdek je of je door mag naar de volgende bestemming. 

- Heb je het gehaald? Dan wordt er een typediploma met daarop de resultaten naar je toegestuurd. 

Meer informatie over wanneer en hoe je je hiervoor kunt aanmelden volgt.  

P ICA  TYPECURSUS  





Als de leerling inlogt met de eigen code kan hij / zij de resultaten van de toetsen bekijken en via het  

rekenmuurtje doorschakelen naar het oefendeel. Dit kunnen de leerlingen ook thuis samen met u  als  

ouder doen.  

Binnen de oefenmodule krijgt de leerling zicht op zijn eigen basiskennis en gaat gericht oefenen met de 

rekendrempels. Daarmee biedt het programma de mogelijkheid om preventief te werken.  

De leerling kan vervolgens zelf kiezen met welke rekendrempel uit de muur hij/zij gericht aan de slag 

gaat. Alle sommen van de rekendrempel (bijv. rekendrempel 1a: plussommen tot 10) worden verdeeld 

over vier rondes geoefend. Na het oefenen krijgt de leerling feedback op power en speed. De leerling 

ziet welke sommen in deze ronde zijn geoefend, of ze goed of fout waren én hoe vlot de antwoorden zijn 

gegeven. 

Na deze feedback volgt de terugkoppeling naar het eigen oefenmuurtje van de betreffende    

rekendrempel. Aan de kleuren van de steentjes is te zien welke sommen nog fout en/of te langzaam zijn 

gemaakt. Sommen, die nog niet goed en vlot worden beheerst, komen in de volgende oefensessie terug. 

De leerling oefent tot de sommen van de rekendrempel goed én vlot worden beheerst. 

Daarna kan, in overleg met de leerkracht, de toets van de betreffende rekendrempel worden gedaan. 

Daarmee wordt gecheckt of het oefenen het gewenste resultaat heeft gehad. Nadat de toets van de     

betreffende drempel opnieuw is afgenomen, wordt het resultaat zichtbaar in het rekenmuurtje van de 

leerling. 

 

Drempelspellen 

Naast het online oefenprogramma kan er ook heel gericht geoefend worden door het spelen van       

spelletjes.  Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft een serie rekenspellen    

ontwikkeld waarmee specifiek aan bepaalde rekendrempels wordt gewerkt. Deze spelletjes zijn te    

downloaden via de website van SLO. Het is dus mogelijk om ook thuis met uw leerling te oefenen   

(http://rekenspel.slo.nl/publicaties/drempelspellenSLO/).  

Voor meer informatie over de Profieltoets rekenen en/of de Drempelspellen kunt u contact opnemen 

met Marieke Los (leerkracht groep 8a en rekencoördinator ). Voor de inloggegevens van uw zoon of 

dochter kunt u terecht bij de groepsleerkracht.  

Met vriendelijke groet, 

Marieke Los 


