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NIEUWS VAN DE CARNAVALSCOMMISSIE 
A.s. vrijdag om 11.30 uur sluiten we af met een gezamenlijke carnavalsoptocht. Komt u deze 
vrolijke optocht ook bekijken?   
U hoeft deze dag geen eten en drinken mee te geven.  
De route is als volgt:   
 
- We lopen via het bruggetje het schoolplein af.   
- We slaan rechtsaf richting de “Elshof”.   
- We steken over en zullen door het winkelcentrum lopen.  
- In de passage linksaf richting Etos 
- Bij de Zeeman het winkelcentrum weer verlaten. 
- Rechtdoor naar Blokker 
- Bij Van de Wetering slaan we rechtsaf 
- Over het plein langs de Lidle en Calamita 
- dan voor langs Holiday naar de oversteek richting de school. 
- Via de hoofdingang weer naar binnen.  
 
 
HOOFDLUISCONTROLE: LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!  

In de eerste week na de voorjaarsvakantie controleren ouders van de hoofdluiscommissie alle 
kinderen in de groepen. Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de groepsleerkracht de betrokken 
ouder(s)/verzorger(s). Alle kinderen uit de desbetreffende groep krijgen vervolgens een brief mee. 
Na twee weken volgt er een nacontrole van de hele groep.  
Voor die dagen adviseren we geen vlechten of vele speldjes in het haar te dragen en/of geen gel in 

het haar te doen.  
Het RIVM heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over controleren en 
behandelen van hoofdluis. Klik hier voor de voorlichtingsfilm. Meer 
informatie kijk op www.rivm.nl/hoofdluis 
 
 
 

 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

19 februari 1e rapport mee met gr. 1 t/m 7 

21 februari Carnaval; 12.00 uur iedereen vrij  

22 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie  

3 maart 10-minutengesprekken 

5 maart 10-minutengesprekken 

9 maart 10-minutengesprekken 

11 maart Hoofdluiscontrole 

25 maart Hercontrole hoofdluis 

27 maart Koffie- / theemoment 08/30 - 09.30 uur 

http://www.ikc-remigius.nl/
mailto:info@ikc-remigius.nl
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&list=UUVHvRJWSXP_txjODgD61sKg&index=6
http://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://cafe-suus.nl/cafe-suus-2/carnaval-suus/&psig=AOvVaw13IA05qGzyALkxm0BdSBe_&ust=1581694601390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjAwdztzucCFQAAAAAdAAAAABA9

