
  

 

 

 

 

KONINGSSPELEN 

 
De landelijke Koningsspelen zijn op 12 april, maar het past beter binnen ons onderwijsprogramma 

om dit sport- en spelevenement te houden op de dag voor de meivakantie. 

Vrijdag 19 april is het dan zover. Basisschool Heilinde organiseert de Koningsspelen! Deze dag 

staat in het thema van bewegen. De groepen 1 t/m 3 blijven op school en spelen hier 

verschillende spelletjes. De groepen 4 t/m 8 gaan naar sportpark Rood-Wit en beoefenen daar 

verschillende sporten, zoals golf, skaten, rugby enzovoorts. Het belooft weer een leuke dag te 

worden. Wil je jezelf alvast voorbereiden op de koningsspelen? Luister dan alvast het nieuwe lied 

'Pasapas' op de Kinderen voor Kinderen site. Veel plezier!  

 

 
 

 

OUDERAVOND GAMEN EN SOCIAL MEDIA 
Op donderdagavond 4 april vindt een ouderavond plaats over gamen en social media. Veel 

ouders maken zich zorgen over het gebruik van hiervan. Om te weten hoe u thuis uw kind goed 

kunt begeleiden in het omgaan met gamen en social media, raden we u aan om te komen. 

Binnenkort volgt een uitnodiging met een strookje waarop u zich  kunt aanmelden. Deze avond is 

bedoeld voor de ouders van de kinderen van de bovenbouw. 

 

 

 

 

Jaargang 1 Nummer 13 

Belangrijke data: 

25 maart           Cursus kinderEHBO voor     

                          Leerkrachten 

3 april               Voetbaltoernooi 

4 april           Ouderavond gamen en social   

                          media 

19 april           Koningsspelen 

20 april–5 mei  Meivakantie 

28 mei              Schoolreis voor groepen 3 t/m 8 



PANNENKOEKENDAG 
Vandaag is de Pannenkoekendag geweest voor de opa’s en oma’s van de kinderen van de 

groepen 1 t/m 3. Er was heel belangstelling voor het bakken van pannenkoeken samen met het 

kleinkind. Na het bakken werden de pannenkoeken met smaak gezellig samen opgegeten. 

 

 
 

 

 

OPSCHOONDAG 
Vandaag hebben de groepen 5 zich sterk gemaakt voor een schonere omgeving. Samen met de 

medewerkers van de gemeente Rucphen hebben de kinderen een gedeelte van St. Willebrord 

schoongemaakt. Samen hebben zij 60 zakken opgehaald. Wethouder Lazeroms heeft de 

Opschoondag afgesloten door de kinderen hartelijk te bedanken voor hun inzet. Deze activiteit is 

op ludieke wijze afgesloten door een theatergezelschap. We vinden het belangrijk dat kinderen 

leren zich samen verantwoordelijk te voelen voor onze leefomgeving. 

 

 
 

 

 

 



AANPAK HOOFDLUIS  

IEDEREEN kan hoofdluis krijgen. 

Zoals u weet, hebben we op onze school een actieve groep ouders, die na elke vakantie alle 

ruim 500 hoofden van de kinderen controleren op aanwezigheid van vervelende hoofdluizen. 

Soms is een blik op een hoofd al genoeg: EEN LUIS IS AL NIET PLUIS. Bij twijfel wordt er uitgebreider 

door deze ouders gekeken en wordt dit ook met ouders gedeeld. Vertel dit ook aan uw kinderen 

a.u.b.  

Het is ook regelmatig nodig, dat een groep kinderen een her-controle krijgt om zeker te zijn, dat er 

geen verdere verspreiding is.  

Allereerst is het natuurlijk uw eigen taak om regelmatig het hoofd en haren van uw kind te 

controleren en zelf mee te kammen en kijken of een behandeling met Prioderm nodig is. We 

stellen het erg op prijs, als u op school even meldt dat er bij uw kind hoofdluis is. Dan kunnen we 

een gerichte controle in die groep doen en een informatieve brief verspreiden.  

Na een hoofdluisbesmetting is het nog steeds belangrijk om elke dag twee weken lang te blijven 

kammen en kijken. Met een wit vel papier eronder krijgt u dan snel antwoord. En kan de 

behandeling met Prioderm herhaald worden.  

De besmetting gaat alleen over van hoofd naar hoof via haarcontact tussen de kinderen. De 

hoofdluis heeft als voedsel alleen bloed nodig. En niet iedereen krijgt hier jeuk van. Blijf dus alert!  

De werkgroep start de controle elke eerste dag na een vakantie en deelt hierover geen 

informatie. De directie van de school neemt contact met de ouders op, als er aanleiding is. 

Graag na de vakantie geen ingewikkelde kapsels om de werkgroep hun werk snel en goed te 

kunnen laten doen.  

We hebben nog een paar mensen nodig om onze actieve werkgroep te versterken. Wie wil 

komen helpen hierbij? Als u interesse heeft of vragen hierover, kunt u zich melden bij juf Marijke! 

 


