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De “gruitdagen” zijn: woensdag – donderdag - vrijdag
WIJZIGINGEN, ZIEK- / BETER- EN AFMELDINGEN via info@ikc-remigius.nl of (0316) 26 18 87

Een positieve besmetting kunt u melden via meldingtest@ikc-remigius.nl (dit i.v.m. de
privacyregelgeving)

HOOFDLUISCONTROLE……… LUIS IN JE HAAR? KAMMEN MAAR!
In de eerste week na elke vakantie controleren ouders van de
hoofdluiscommissie alle kinderen in de groepen. Vanwege geldende
coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze keer de hoofdluiscontrole op
gebruikelijke wijze door te laten gaan. Hoofdluis is een hardnekkig probleem.
Regelmatige controles zorgen ervoor dat een tijdige behandeling mogelijk is. Zo
blijven kinderen elkaar niet besmetten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind
regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van luizen/neten. En daarom
vragen wij u deze week zelf uw zoon/ dochter te controleren.
Het RIVM heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over controleren en behandelen van hoofdluis. Klik
hier voor de voorlichtingsfilm. Meer informatie kijk op https://www.rivm.nl/hoofdluis
EVEN VOORSTELLEN…. Carlijn Thuss - Aanspreekpunt Centrum Jeugd en Gezin
Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van deze basisschool,
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op te voeden.
Toch zijn er soms vragen over de opvoeding van uw kind op school en/of
thuis. Bijvoorbeeld over eten, slapen, luisteren, contact met
leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook kan er
sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een andere vorm van
verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over te praten.
Ik ben Carlijn Thuss en werk als aanspreekpunt voor het Centrum voor
Jeugd en Gezin te Duiven. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen hebt over opvoeden en
opgroeien, maar ook om gewoon een keer kennis te maken.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met
uw kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het kantoor van het
Algemeen Maatschappelijk Werk in Duiven. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken.
U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt mij op de maandag,
dinsdag en donderdag ook rechtstreeks bereiken op 0657868743 of c.thuss@santepartners.nl.
10-MINUTENAVOND
Deze week ontvangt u van de leerkracht bericht over de organisatie van de 10-minutenavonden en
dat u zich kunt inschrijven voor een gesprek naar aanleiding van het rapport.
DATA OM TE ONTHOUDEN
22-26 februari
8-12 maart

Hoofdluiscontrole
Hercontrole hoofdluis

