
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  13 mei 2022 

In deze editie: 

✓ Avondvierdaagse 

✓ MR 

✓ Leuk nieuws 

✓ Schoolfotograaf 

✓ Luizen 

Agenda  

✓ 17-20 mei  : Avondvierdaagse 

✓ 18 mei   : MR 

✓ 24 mei   : Schoolfotograaf 

✓ 25 mei   : Studiedag team, alle kinderen vrij 

✓ 26-27 mei  : Hemelvaartsdag en vrijdag vrij 

Bijlage 

✓ Artikel RIVM Luizen 

 

Avondvierdaagse 

Volgende week is het zover en lopen we met een grote groep de avondvierdaagse! Weer 

een mooie opkomst dit jaar.  

Even nog een paar huishoudelijke mededelingen: 

- Vandaag, vrijdag 13 mei, krijgen alle kinderen die 

meelopen een St. Bernardus polo mee naar huis . Deze 

mogen weer op maandag 23 mei mee naar school 

genomen worden. Let op: deze hoeft thuis niet 

gewassen te worden. Dit doet school zelf. 

- De kinderen melden zich bij aankomst aan bij de 

marsleider van hun afstand. Graag iedereen 15 min. 

voor de starttijden aanwezig! We wachten niet! 

- De 5 km vertrekt om 18.45 uur (op vrijdag om 18.15u), de marsleider is Robert 

Nijenhuis. Op woensdag is dit Herman van Ark.  

- De 10 km vertrekt om 18.30 uur (op vrijdag om 18.15u), marsleider is Simone 

Blenkers. 

- Voor afmelden of andere zaken is Simone bereikbaar op: 06-51813146. 

- Iedereen is tijdens de vierdaagse zelf verantwoordelijk voor eigen kind(eren). 

- Voor de liefhebbers. De route die gelopen wordt is te vinden op de site van Wios. 

- Onderweg verzorgt de AC de limonade en iets lekkers. 

Wij hopen natuurlijk op leuke, gezellige en sportieve avonden. Alvast veel wandelplezier! 

 

Namens de Activiteitencommissie, 

Celia Klip, Debby Vreekamp en Karin Hollander 

 

 



MR 

In de oudergeleding van de MR is een vacature ontstaan. 

Na de oproep voor een nieuw MR-lid heeft één ouder zich 

kandidaat gesteld. Dit is Maartje Lankhuijzen. Zij stelt zich 

hieronder aan u voor. Omdat zij de enige kandidaat is die 

zich heeft gemeld hoeven er geen verkiezingen worden gehouden is zal Maartje ons 

komen versterken. Daarmee is de MR straks weer compleet. Met ingang van schooljaar 

2022-2023 zal zij in de oudergeleding van de MR plaatsnemen. Op de laatste MR 

vergadering van het schooljaar zullen we afscheid nemen van onze huidige voorzitter en 

haar bedanken voor haar bijdrage de afgelopen jaren. 

Even voorstellen: 

Als nieuw MR-lid stel ik me graag aan je voor. Ik ben Maartje 

Lankhuijzen, moeder van Michiel en Mart en getrouwd met 

Simon. Michiel is 7 jaar en zit in groep 4, Mart is 5 en zit in 

groep 2. Ik werk als organisatieadviseur voor Hogeschool 

Saxion in Enschede. Ik voel me betrokken bij de school en denk 

dan ook graag mee over het beleid en het leerklimaat van de 

school. Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een veilige, 

sociale leeromgeving voor de kinderen op de St. Bernardus. 

 

Als je meer van mij wilt weten, of als je zaken bespreekbaar wilt maken; spreek me 

gerust aan op het schoolplein!  

Hartelijke groet, Maartje Lankhuijzen 

 

Leuk nieuws 

Deze week werden we verrast met het nieuws dat juf Sylvana en haar 

partner hun tweede kindje verwachten in november. Geweldig dat 

Louèn nu een broertje of zusje zal krijgen. Van harte gefeliciteerd met 

dit fijne nieuws en vanaf deze kant een voorspoedige zwangerschap 

gewenst! 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 24 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op 

school. Van alle kinderen zal een individuele foto worden gemaakt 

en er zal een groepsfoto worden gemaakt van alle klassen. We 

hebben dit jaar gekozen voor een groene achtergrond. Het is fijn 

als de kinderen kleurige kleding aan hebben. 

We beginnen met de individuele foto’s van de jongste kinderen en 

de groepsfoto’s. In de middag worden de foto’s van de 

bovenbouwgroepen gemaakt en van de broertjes/ zusjes die op 

school zitten. Daardoor zullen de kleuters deze middag niet gaan 

gymmen in de Van der Reijdenschool. U kunt hen dus gewoon ophalen bij het 

schoolplein. Het rooster is krap, dus het kan zijn dat sommige kinderen iets later uit 

school zijn hierdoor.  

Als de foto’s klaar zijn krijgt u een code waarmee u in kunt loggen op de site van de 

fotograaf om uw foto’s te bestellen. Dit duurt meestal een paar weken. U kunt hierbij 

weer kiezen om ze thuis te laten bezorgen of op school. Bij de tweede optie geven wij de 

foto’s en artikelen mee aan de kinderen.  

 

 



Luizen 

De luizenpluisgroep is er druk mee: in een aantal groepen keert het 

steeds weer terug. Het is moeilijk onder controle te krijgen. Steeds 

meer luizen zijn resistent voor bepaalde middelen en het vraagt een 

heel consequente aanpak om het onder controle te krijgen. Daarom 

delen we in de bijlage het meest recente artikel van de website van 

de RIVM. Laten we hopen dat het probleem hiermee snel verleden 

tijd is.  

 

St. Bernardusschool – Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe – 0578-613068 

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl 

 

  

http://www.annefrankschoolapeldoorn.nl/
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Hoofdluis 

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar 
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden 
onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per 
maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd 
naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze 
verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 

Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt 
echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de 
middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te 
controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen. 

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om 
te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig 
het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, 
klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze 
elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 

 
Afbeelding: neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg. De kleur van de neten 
verandert: van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van de weerkaatsende haarkleur. 

Controleren 

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de 
oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u 
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis 
(neten). 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen-0
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen-0


Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe 
contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 
kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij 
kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Behandelen 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 
fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn 
moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken 
elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

Hoe kunt u kammen? 

• Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen 
gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel 
eerst de klitten uit het haar. 

• Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar 
met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens 
dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u 
elke haarpluk doorkamt. 

• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi 
deze na afloop weg. 

• Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een 
doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 

• Spoel de crèmespoeling uit het haar. 
• Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is 
het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker 
ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 

 


