Kalender 2020-2021

Team IKC Emmaschool
Groep 1/2a
Agnes Waldus, Monique Nomden
Groep 1/2b
Vera de Gries
Groep 1/2c
Monique Nomden, Anja Joling
Groep 1/2d
Yvonne van de Leur, Rianne Deuring
Groep 3a
Janette Woering, Soesja Bandell
Groep 3b
Astrid Assink, Janine de Boer
Groep 4a
Annemarie Kraft van Ermel,
Margreet van der Eerden
Groep 4b
Roelina Fluks, Tally Dekker
Groep 5a
Lisa vd Graaf, Miranda Hoeks
Groep 5b
Marriet Bruins, Margreet van der Eerden
Groep 6a
Diana Laferte, Hilda vd Sluis
Groep 6b
Annemiek Matien
Groep 7a
Tineke van der Hart, Mia Jansen
Groep 7b
Helen Maas, Lianne de Vries
Groep 8a
Marijke Slot
Groep 8b
Bart Crom
Peuteropvang
@Lunch/TSO
BSO

Ciska Mulder, Grisca de Vries,
Rilana Kanon, Anne Staal
Liesbeth Veenstra
Anne Staal

Directeur
Carolien Haverkort
Bouwcoördinator OB: Monique Nomden
MB: Natasja Rumph
BB: Carola van Iterson
Intern begeleider Carola van Iterson
Marian vd Sloot
Engels
Gitte Liebe, vacature
Taal
Annemarie Kraft v. E., Margreet vd Eerden
Rekenen
Roelina Fluks
Plus-kinderen
Lisa vd Graaf
Kindercoach-gedrag Marian vd Sloot
Jonge Kind
Anja Joling
Gym
Alies Schouten
Onderwijsassistent Rilana Kanon
Conciërges
Jan Dilling, Chris Talens
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Eerste schooldag

24
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Kennismakingsgesprekken
(fac/wk/mi/av)
digitaal

Schooltijden
Groep 1 t/m 4
ma.
8.30 – 12.00
di.
8.30 – 12.00
wo.
8.30 – 12.00
do.
8.30 – 12.00
vr.
8.30 – 12.00

13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
middag vrij
13.30 – 15.30
middag vrij

Groep 5 t/m 8
ma.
8.30 – 12.00
di.
8.30 – 12.00
wo.
8.30 – 12.00
do.
8.30 – 12.00
vr.
8.30 – 12.00

13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
middag vrij
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Ziekte-afwezigheid
Kan uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op
school komen, dan kunt u dit doorgeven via:
1. de website www.kindcentrumemmaschool.nl/ziekmelding
2. Via de app Mijnschool en dan bericht aan leerkracht
3. de telefoon 0592-820640 tussen 8.00 en 8.30 uur
MijnSchool
De Emmaschool gebruikt het digitale communicatiekanaal
MijnSchool voor leerkrachten, ouders en klassenouders.
Alle brieven worden digitaal verstuurd en komen in uw mailbox. Ook worden 10-minuten-gesprekken via dit systeem
ingepland. Alle ouders ontvangen een eigen inlogcode. Indien
u deze nog niet heeft dan kunt u een bericht sturen aan
info@kindcentrum-emmaschool.nl of even binnenlopen bij
de administratie.
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Verkiezingen
leerlingenraad
gr 6-8

verjaardag juf
Monique

26

27

Gespreksronde gr8
(fac/wk/mi/av)
digitaal

14

overleg
verkeersouders

MR-vergadering
21

22

23

28

29

30
Kinderboekenweek t/m 11 okt.

24
Studiedag
Alle leerlingen
vrij

25

Gymnastiek
Groepen 1/2
De kinderen bewegen dagelijks buiten en
2 x per week in de Aubussonhal. Gymkleding is niet nodig. Gymschoenen, graag
met klittenband en voorzien van de naam,
blijven op school.
Groepen 3-8
De groepen 1 t/m 7 krijgen allemaal gymles van een vakleerkracht in de Aubussonhal aan de Vaart. De tweede les wordt
door de leerkracht gegeven in de Aubussonhal of op het schoolplein. Alle groepen
hebben een toestelles en een spelles. Sommige groepen hebben de spelles op het
schoolplein. De groepen 8 krijgen dit
schooljaar geen les van de vakleerkracht.
In verband met voetwratten en veiligheid
adviseren we voor alle kinderen gymschoenen. Tijdens de gymlessen zijn sieraden niet toegestaan. Vanaf groep 3 moeten de kinderen gymkleding dragen. De
kinderen kunnen helaas niet douchen in de
gymzaal, omdat er maar één douche beschikbaar is.

oktober 2020
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wo

7

20.00 overleg
klassenouders

do

vr

za

zo

1

2
Emmatheater 6b

3

4

8

9
Emmatheater
1/2b

10

11

10 minutengesprek gr 1-7
(fac/av)

Speelgoedochtend gr 1-2

12
Herfstvakantie

13

14

15z

16
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18

Aubussonhal
Maandag: gr. 6a,6b,5a,5b,7a,7b
Dinsdag: gr 1/2abcd (wisselend)
Donderdag: gr. 3a,3b,4a,4b, 1/2abcd
Vrijdag: gr.5a,5b,6b,4a,3b,8a,8b

19

20

21

22
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24

25

Schoolplein
Maandag: gr. 3a,4b
Donderdag: gr. 7b
Vrijdag: gr. 6a,7a

26

27

28

29

30

31

MR-vergadering

Emmatheater
1/2a

Inloopmiddagen
Een groot deel van de dag brengt een kind
op school door en ouders willen graag op de
hoogte zijn van de dingen waar hun kind
mee bezig is. Niet alle kinderen vertellen
veel over de dagelijkse gebeurtenissen.
Daarom hebben we op de kalender een aantal middagen ingevuld, waarop u het werk
van uw kind kunt bekijken. De schriftjes in
de groepen 3 t/m 8 liggen dan klaar van
15.30 tot 16.00 uur. De kinderen kunnen
dan zelf uitleg geven.
Er zijn ook inloopmomenten gepland voor
ouders van kinderen die het Levelwerkprogramma volgen.
10-minuten-gesprekken
Gedurende het schooljaar zullen er regelmatig momenten gepland worden, waarop
leerkrachten ouders kunnen uitnodigen en
waar ouders zichzelf kunnen intekenen. Bij
dit verzoek wordt de reden voor het gesprek
vermeld. Er zijn minimaal twee 10-minutengesprekken per kind per schooljaar. De data
zijn opgenomen in de jaarkalender en worden ook via het Geepeetje en MijnSchool
bekend gemaakt. Sommige data zijn facultatief en zijn bedoeld voor kinderen, die extra
ondersteuning nodig hebben.
De contactmomenten worden of ’s middags
of ‘s avonds gepland. Buiten deze momenten
om worden er zo weinig mogelijk gesprekken gevoerd, tenzij er een dringende noodzaak is. Verder is het mogelijk dat ouders
tien minuten voor schooltijd de leerkrachten kunnen spreken voor korte meldingen.
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Emmatheater 7a
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Fietscontrole
groep 5-8
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Studiedag
Alle leerlingen
vrij
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Gespreksronde gr8.
(fac/wk/mi)
digitaal
Kindgesprekken
gr 6-8 (week)

16
Versieravond

Sinterklaas
Overleg verkeersouders

MR-vergadering

Schoolbibliotheek
De bibliotheek is alle dagen van de week
geopend. Alle kinderen kunnen dan boeken lenen, die ze in de klas kunnen lezen.
Er is een moderne collectie met keuze
voor alle leeftijden en niveaus. Bij de aanschaf van nieuwe boeken is er nauwe samenwerking tussen de bibliotheekouders
en de leerkrachten. Er is ook een collectie
Engelse leesboeken.
Schoolfeesten en sportdag
De coördinatie van alle schoolfeesten en
de sportdag is in handen van de Event
Manager Roelina Fluks, in samenwerking
met de Ouderraad en de leerkrachten.
Cumucie
Jaarlijks worden er door de Culturele
commissie (Cumucie) activiteiten voor
ouders en kinderen verzorgd. Zo is er elk
jaar een Kerstcafé. Dit schooljaar wordt
ook de Oudermusical uitgevoerd.
Avondvierdaagse
De Emmaschool doet altijd mee aan de
Avondvierdaagse. Medio maart krijgen alle
kinderen een brief met informatie en een
opgavestrookje. De organisatie is in handen
van de Ouderraad.

december 2020
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Sinterklaasviering
(continurooster
tot 14.00 uur)
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8
10 minutengesprekken gr.1-7
(fac/mi) digitaal

9
Schoolschaatsen
08.45 uur 6a/8a
10.00 uur 6b/8b

10
Schoolschaatsen
08.45 7a/7b
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Groep 1-4 vrij
vanaf 12.00 uur

18
19
Opruimen Kerst
Alle kinderen vrij
om 12.00 uur
Speelgoedochtend
gr 1/2

20

25

27

Speelgoedochtend
gr 1/2
14

Kerstateliers

Kerstviering
21
Kerstvakantie

22

23

24

28

29

30

31

26

Klachtenregeling
Een school is een omgeving waar mensen
intensief met elkaar omgaan. Vragen en
verschillen van inzicht zijn dan ook niet
bijzonder. In eerste instantie kunt u met
uw vraag naar de groepsleerkracht van uw
kind. Deze kent uw kind het beste en zal in
veel gevallen met u een oplossing zoeken.
In sommige gevallen kan het wenselijk zijn
dat de intern begeleider of directeur aansluit bij een gesprek.
Bij meningsverschillen zoeken we altijd
samen naar de meest gewenste oplossing.
Soms is een meningsverschil van dien aard,
dat iemand een klacht hierover wil indienen. Op elke school is een contactpersoon
aangewezen voor klachten. Op de Emmaschool kunt u terecht bij Janine de Boer
(vertrouwenscontactpersoon) of de directeur.
Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing of de afhandeling van uw klacht dan
kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Plateau Integrale Kindcentra of de directeur-bestuurder.
Voor Plateau en de Emmaschool is een
klachtenregeling vastgesteld. Deze kunt u
vinden in de nieuwste schoolgids, die op de
website staat.
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Cito-week
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Verjaardag juf
Vera
18

19

20

Cito-week

25
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Studiedag: alle
leerlingen vrij

21

22

MR-vergadering

Verjaardag juf
Anja

28

29

Website
Onze school beschikt over een website. U
vindt daar algemene informatie en er zijn
regelmatig nieuwe verslagen en foto’s te
zien van de activiteiten in de groepen.
Het adres van de website
www.kindcentrum-emmaschool-assen.nl
Schoolgids
De laatste versie van de schoolgids vindt u
op de website. Een papieren versie kunt u
afhalen bij de administratie.
Het Geepeetje
Het Geepeetje is de nieuwsbrief van de
Emmaschool. Deze verschijnt ongeveer
tweewekelijks en u kunt hierin de belangrijkste schoolzaken en aankondigingen
lezen. Op vrijdagen wordt er een digitaal
exemplaar via het Ouderportaal verstuurd. Ook kunt u de oudere nieuwsbrieven vinden op de website.
Verklaring van de naam:
Voorheen werd de nieuwsbrief op groen
papier gekopieerd. Vandaar de naam
GPtje afkorting van het “Groene Papiertje”. In de nieuwe huisstijl van de school
is geel de hoofdkleur.
Facebook
De Emmaschool heeft een Facebookaccount: KindcentrumEmmaschoolAssen
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Emmatheater 6a
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9
Adviesgesprekken 10 minutengr 8 (wk/mi/av) gesprekken
gr 1-7 (alle leerlingen/mi/av)
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11
10 minutengesprekken
gr 1-7 (alle leerlingen/mi/av)

12

18
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Verjaardag juf
Roelina
22
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Voorjaarsvakantie

24

Rapport mee

Speelgoedochtend
gr 1/2
25

26

Verkeer
De Emmaschool heeft al vele jaren het
Drents Verkeersveiligheidslabel. De verkeersouders werken mee aan de verbetering
van de verkeersveiligheid om de school.
Tevens maakt deze groep zich sterk voor
goed verkeersonderwijs, veilige verkeersroutes en de betrokkenheid van ouders bij
het verkeer. Zij vormen de brug tussen
school, ouders en gemeente, provincie,
politie en VVN.
Oversteken op de Dr. Nassaulaan
De Emmaschool heeft een team Verkeersbrigadiers, die bestaat uit ouders en vrijwilligers. Deze mensen zorgen er voor dat er
veilig overgestoken kan worden op de Dr.
Nassaulaan. We zijn daar erg blij mee. Daarom doen we een dringend beroep op iedereen die daar oversteekt, om de aanwijzingen
van de verkeersbrigadiers te volgen. Dit in
het belang van ieders veiligheid. U kunt zich
als vrijwilliger opgeven via de leerkracht.
Fietsen
Op het schoolplein en naast de Zonnebloem
zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor
de fietsen van de kinderen. Het verzoek is
om zoveel mogelijk op de fiets of lopend
naar school te komen.
Fietssleutels
Wilt u de fietssleutel voorzien van een sleutelhanger, liefst met naam.
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Studiedag: alle
leerlingen vrij
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MR-vergadering
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Overleg verkeersouders
Verjaardag juffen
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Emmatheater 4b

Emmatheater 3b
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Emmatheater
1/2c
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Theoretisch ver- Paasateliers
keersexamen gr 7 Verjaardag juf
Agnes

april 2021

Schooltijden
De school begint ’s morgens om 8.30 uur en
’s middags om 13.30 uur. Vanaf 8.20 en
13.20 kunnen de kleuters en de kinderen van
groep 3 (tot de herfstvakantie) binnen worden gebracht.
Om 8.25 en 13.25 luidt de bel voor de andere groepen, waarna de leerkracht ze van het
schoolplein meeneemt naar het lokaal.
De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur bereikbaar voor de ouders voor korte meldingen.
Het is voor de leerkrachten en andere kinderen storend wanneer er kinderen te laat
komen. Ze zijn waarschijnlijk al begonnen
met het kringgesprek of de instructie. Soms
moeten de laatkomers op de gang wachten
om de les of spreekbeurt niet te verstoren.
Uitgaan kleuters
De kinderen gaan samen met hun leerkracht
naar de cirkels bij de zandbak op het grote
schoolplein. U kunt uw kind daar ophalen.
Speelgoedmorgen
De kinderen uit de kleutergroepen hebben
regelmatig een speelgoedmorgen. In deze
jaarkalender staan de data vermeld. Ze kunnen dan eigen speelgoed meenemen.
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Emmatheater 1/2d
Speelgoedochtend
gr 1/2
Verj. juffen 7a
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Goede Vrijdag

5

6

7
Paasateliers
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2e Paasdag

12

Emmatheater 4a
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Kindgesprekken
gr 6-8 (week)

19

15
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10 minutengesprekken gr 3-7
(fac/mi)
20

21

Eindtoets gr 8

Eindtoets gr 8
MR-vergadering

26
Meivakantie

9

27

28

Traktaties
Als kinderen jarig zijn, dan mogen ze trakteren in de groep. Een gezonde traktatie heeft
onze voorkeur.
Hoofdluiscontrole
We voeren een anti-hoofdluisbeleid. Dat
betekent dat de kinderen regelmatig door een
aantal ouders uit de groep worden gecontroleerd. Vaak gebeurt dit in de week na een
vakantie. Mocht er bij uw kind of in de groep
van uw kind hoofdluis worden geconstateerd,
dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Op de laatste pagina’s van deze kalender
vindt u tips om hoofdluis te bestrijden.
Wasvoorschrift
Ongetwijfeld komt ook uw kind wel eens
thuis met verf- of lijmvlekken in de kleding.
Dat is heel vervelend, maar soms niet te vermijden.
Een tip: Eerst de kleding in koud water
laten weken en dan pas in de wasmachine of
in een warm sopje. We gebruiken verf op
waterbasis en milieuvriendelijke en uitwasbare lijm. Voor het lijmen van karton hebben
we echter “sterke lijm” nodig, die niet uitwasbaar is. Ecoline is ook niet uitwasbaar.
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Overleg verkeersouders
10 minutengesprekken
gr 1-2 (fac/av)
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Hemelvaartsdag
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Praktisch verkeersexamen

20
Praktisch verkeersexamen
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30

Sportdag

19
Praktisch verkeersexamen

Emmatheater 5b

Schoolreis gr 3/4
24
2e Pinksterdag

25
Cito-week

26

27

28
Emmatheater 3a

31
Cito-dag

Emmaschool-shirts
Alle kinderen krijgen aan het begin van
elk schooljaar een Emmaschool-shirt in
bruikleen. De bijdrage voor dit shirt is
verwerkt in de ouderbijdrage. Aan het
einde van het schooljaar moet het shirt
weer schoon en netjes ingeleverd worden.
Gevonden voorwerpen
In de gang bij de garderobe staat een
mand waarin de gevonden voorwerpen
worden bewaard. Een keer per kwartaal
worden de voorwerpen uitgestald op het
podium in de hal. De spullen die daarna
nog blijven liggen worden geschonken aan
een goed doel. Kleinere spullen
(fietssleutels, sieraden etc.) liggen bij de
conciërge.
Waardevolle voorwerpen
Skateborden, skeelers, mobiele telefoons
of andere waardevolle voorwerpen mogen meegenomen worden naar school,
maar dat is op eigen risico. De school kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor
vermissing of beschadiging.
Mobiele telefoon
Voor de mobiele telefoon geldt dat deze
tussen 8.15 uur en 15.45 uur alleen in en
rond de school gebruikt mag worden met
toestemming van de leerkracht of overblijfkracht.
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8
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Speelgoedochtend
gr 1/2

Studiedag: alle
leerlingen vrij

MR-vergadering
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Pré-advies gr 7
(wk/mi/av)

10 minutenSchoolkamp gr 8
gesprekken gr 1-6
(fac/av)

Schoolkamp gr 8

Schoolkamp gr 8
Schoolreis gr 5/6

21

22

24

25

TT-week

Schoolreis gr 1/2
Schoolreis gr 7

28
Schoonmaakavond gr 1/2
18.30 - 20.00

29
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Rapport mee
Verjaardag juffen
1/2d
30

Stichting Vrienden van de Emmaschool
Deze stichting is opgericht in 1999 met als
doel de school te ondersteunen. Middels
extra financiële middelen van de stichting kan
er worden geïnvesteerd in onderwijsondersteunende activiteiten en uitgaven, die een
kwaliteitsimpuls zijn voor het onderwijs van
de kinderen van de Emmaschool. Zo gaan
alle groepen op excursie of hebben een voorstelling in het kader van het Da Vinci– of
kleuterthema.
Voor sponsoring doet de Stichting Vrienden
van de Emmaschool allereerst een beroep op
het bedrijfsleven. In eerste instantie zijn dat
ouders van onze school met een eigen bedrijf,
maar daarnaast alle overige bedrijven die onze
school een warm hart toe dragen. Deze sponsoren krijgen een advertentie in de sponsorbalk van het Geepeetje en een naamsaanduiding op de website.
Tevens bestaat er de mogelijkheid van eenmalige donaties in geld, materiaal of diensten.
Ouders, verzorgers en/of familie en verwanten kunnen ook jaarlijks of incidenteel een
schenking doen. Indien u meer informatie
wilt, kunt u contact opnemen met Linata
Rutgers. Het telefoonnummer is via school
op te vragen.
Voor een donatie kunt u gebruik maken van
het bankrekeningnummer NL42 ANBA0597
632324 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Emmaschool, Assen

juli 2021
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3
Speelgoedochtend
gr 1/2
Verjaardag juffen
4a en 5b

4

9
10
Laatste schooldag
12.00 uur vrij

11

Verjaardag juffen
3a

7
8
11.00 uur: slinger Wisselmorgen
gr 8
10.45 - 11.30
Verjaardag juffen
7b

12
Zomervakantie
t/m 22 augustus
Eerste schooldag
maandag 23 augustus
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16
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26

27

28

29

30

31

5

6
Afscheid gr 8

Ouderraad (Oudervereniging Emmaschool)
IKC Emmaschool

Pr. Irenestraat 6

9401 HH Assen

Website:

www.kindcentrum-emmaschool.nl

Facebook

Kindcentrum Emmaschool Assen

E-mail:

0592-820640

info@kindcentrum-emmaschool.nl

Carolien Haverkort

Directeur

directie@kindcentrumemmaschool.nl

Emmaschool
Kinderopvang

www.plateau-assen.nl

Contactpersonen:

Voor het overblijven kunt u zich
aanmelden via
www.overblijvenmetedith.nl

Overblijven
Liesbeth Veenstra
BSO
Anne Staal
Peuteropvang
Ciska Mulder

Voor het aanmelden bij Peuteropvang
of buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met Plateau
Kinderopvang via 0592-301993

Jorinde Hofstra
Miranda Bloem
Anita Thies
Wietze Bosma
Alders Kruims

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

j-elting@home.nl

Roelina Fluks

Event Manager Team

r.fluks@plateau-assen.nl

info@anitathies.nl

De kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis en het declaratieformulier van
de Ouderraad vindt u op de website. Het bankrekeningnummer is
NL75 RABO 0125 5745 17 t.n.v. OV OBS Emmaschool te Assen o.v.v. naam en klas van
uw kind(eren).

MR

E-mail: mr@kindcentrum-emmaschool.nl

Monique de Groot
Paul te Riele
Jorn van Doren
Heleen Eissens
Tineke van der Hart
Agnes Waldus
Yvonne van de Leur
Natasja Rumph

Ouder/voorzitter
Ouder
Ouder
Ouder
Team
Team
Team
Team

Stichting Vrienden van de Emmaschool
Linata Rutgers
Jelle Vanderveen
Johan Hofstra
Rene Schoenmakers
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Parkeer- en haal- en brengbeleid
Om de verkeersveiligheid van kinderen en ouders te waarborgen heeft de school een parkeer- en haal- en brengbeleid opgesteld. Dit beleid is vastgesteld in overleg met de MR en wordt aan alle ouders
uitgedeeld. Alle ouders, maar ook alle anderen die in opdracht van de ouders de kinderen halen of brengen worden geacht van onderstaand beleid op de hoogte te zijn en gevraagd hieraan mee te werken.
Fietser en voetgangers
•
Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend.
•
Fietsers en voetgangers kunnen via het hek bij Bellevue naar het schoolplein. Fietsers stappen af bij het hek en lopen over het plein.
•
Fietsen van de kinderen behoren in de fietsenrekken te worden geplaatst. Dit kan naast het hoofdgebouw, bij de ingang Bellevue en de Zonnebloem.
•
Voor ouders is de fietsparkeerstrook voor de Zonnebloem beschikbaar.
Auto’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto’s van halende en brengende ouders mogen niet de Prinses Irenestraat in rijden.
Uitzonderingen worden gemaakt voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel o.i.d. Hiervoor is een invalidenparkeerplaats beschikbaar.
Parkeren kan in de Emmastraat, maar bij voorkeur langs de Dr. Nassaulaan of rond de Hertenkamp.
Auto’s van halende en brengende ouders mogen niet Bellevue in rijden.
Auto’s van halende en brengende ouders mogen niet op de stoep in de Emmastraat worden geparkeerd.
Auto’s van halende en brengende ouders mogen niet voor uitritten van bewoners van de Emmastraat worden geplaatst.
Auto’s van halende en brengende ouders mogen niet binnen 5 meter van de bocht worden geparkeerd.
Sinds 2007 is er een parkeerzone, die geldt voor het gehele gebied rond de school. Als u uw auto 10 minuten neerzet om de kinderen te halen en te brengen is er niets aan de hand. Langer parkeren
kan bekeurd worden.
Hebt u een afspraak en moet u langer op school zijn, dan kunt u bij de conciërge of administratie uw kenteken digitaal laten inchecken.
Aan de Dr. Nassaulaan is een Kiss&Ride-strook gemaakt. Op deze plaats kunt u de (oudere) kinderen veilig afzetten. Ze kunnen dan via Bellevue naar het schoolplein lopen.

HOOFDLUIS
Hoofdluis verspreidt zich makkelijk, vooral onder kinderen omdat kinderen veel met elkaar spelen en vaak bij elkaar zijn. Het maakt in principe niet uit hoe schoon je kind is, elk kind kan hoofdluis krijgen.
Hoofdluis is hardnekkig!
Het luizenprobleem grijpt snel om zich heen doordat hoofdluizen zich snel voortplanten. Ze leggen ongeveer 250 eitjes (neten) in een maand. Het is daarom belangrijk om snel iets te doen, voordat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt en kinderen elkaar blijven besmetten.
Wat kun je zelf doen tegen hoofdluis?
Luis in je haar? Kammen maar! Als je kind hoofdluis heeft, is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Het netenkammetje is de meest vriendelijke methode voor
het haar van je kind. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook jezelf en anderen te controleren.
Vroeger werd aangeraden alles op 60 graden te wassen wat je kind in de voorafgaande 48 uur had gebruikt, bijvoorbeeld beddengoed, jas, kleding, sjaal, muts, knuffelberen, enzovoort. Dit blijkt niet nodig
te zijn. Dagelijks kammen met een netenkam
gedurende twee weken
is voldoende.
Tips om hoofdluis te
voorkomen en snel
te behandelen
•
•
•

Controleer regelmatig het haar van je kind en van jezelf
Breng de kinderopvang, de peuterspeelzaal, clubs en andere ouders op de hoogte
Kammen en borstels ontsmetten, uitkoken of weggooien. Leen ook geen kammen, borstels of mutsen uit.

Nog vragen: GGD Drenthe, Postbus 144, 9400 AC Assen

I. www.ggddrenthe.nl

T. (0592) 30 63 17

E. jgz.assen@ggddrenthe.nl

Kriebelteam Emmaschool
Op de Emmaschool worden alle kinderen na elke langere vakantie gecontroleerd door het Kriebelteam. Dit team bestaat uit ouders en is opgeleid door de GGD. Indien er luizen en/of neten geconstateerd
worden, dan ontvangen de betreffende ouder(s) en alle ouders van de groep een bericht met het verzoek om hun eigen kind te behandelen en/of te controleren. Indien noodzakelijk vinden er daarna in de
loop van de periode hercontroles plaats. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Pestprotocol Kanjertraining
Op de Emmaschool krijgen alle kinderen les in Kanjertraining. Op die manier proberen we vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect aan te leren. Mocht het zo zijn dat uw kind geplaagd of gepest
wordt, dan kunt u op de website het Pestprotocol Kanjertraining downloaden. Wilt u de leerkracht van uw kind ook zo spoedig mogelijk informeren?

AANVRAAG VERLOF
In sommige gevallen kan het voorkomen dat u verlof wil aanvragen voor uw kind(eren). U kunt dit doen middels het verlofformulier, deze is te verkrijgen bij de administratie/conciërge. Om
teleurstelling te voorkomen willen wij u graag vooraf attent maken op de criteria die we op Kindcentrum Emmaschool hanteren. Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons houden aan de Wettelijke
voorschriften. De Wet onderscheidt twee soorten verlof. Verlof vanwege arbeid en Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”.
Verlof vanwege arbeid:
De wet staat niet toe dat ouders hun kinderen van school houden voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Dit betekent dat er op Kindcentrum Emmaschool geen verlof buiten de
vastgestelde vakanties wordt verleend.
Een uitzondering hierop is alleen mogelijk als uw kind tijdens geen enkele schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Het is van belang dat u kunt aantonen dat u in
geen van de vakanties 2 weken aaneengesloten op vakantie kunt. U kunt dan, minimaal 2 maanden van tevoren, bij de schoolleiding een verzoek om vakantieverlof indienen. Hiervoor dient u bewijslast te overleggen waaruit
blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt gedurende het hele schooljaar.
Bijzonder Verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’
De wet staat toe dat de schoolleider maximaal 10 werkdagen verlof kan verlenen in situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:
verhuizing: maximaal 1 schooldag;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden:
maximaal 10 dagen;
het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad:
* in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag.
* in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart of trouwakte
ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
overlijden van bloed- of aanverwanten:
* In de 1e graad: maximaal 5 schooldagen;
* In de 2e graad: maximaal 2 schooldagen;
* In de 3e en de 4e graad: maximaal 1 schooldag;
* In het buitenland: 1e t/m 4e graad; maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart of akte van overlijden.
bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum: maximaal 1 dag.
viering van het 12,5-, 25-, 40-, 45-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorgers(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag.
andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
a. familiebezoek in het buitenland;
b. vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
c. omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
d. vakantiespreiding;
e. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
f.
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
Tot slot nog enkele opmerkingen:
* Wij vinden het van belang dat de kinderen (ook onze 4- en 5-jarigen) het onderwijsprogramma zo compleet mogelijk volgen. Hierbij horen ook de laatste dagen voor een vakantie.
* Het onterecht ziekmelden van uw kind(eren) betekent een aantasting van de normen en waarden die wij op Kindcentrum Emmaschool hanteren en ondermijnt de vertrouwensband tussen ouders en school.
* De leerplichtwet geeft duidelijk de (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van verlof aan.
* In bovenstaande gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs in mandaat een boete opleggen aan het bevoegd gezag van de school of instelling ter hoogte van maximaal € 1.000,- Wanneer u buiten de wettelijke mogelijkheden medewerking vraagt voor verlof betekent dat in feite dat u de schoolleider vraagt de wet te overtreden.

