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NIEUWSBRIEF 11 januari 2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode   

Week 03 ■ 15/01 - 19/01  

Ik weet wie je bent 

Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28 
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. 
Johannes vertelt over iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later 
ontdekken meer mensen wie Jezus is: de 
vissers bij het meer en ook een man in de 
synagoge die stemmen in zijn hoofd 
heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’ roept de 
man. Jezus brengt de stemmen in zijn 
hoofd tot rust. 

 

Week 04 ■ 22/01 - 26/01  

Pak mijn hand 

Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12 De 
schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en 
pakt haar hand vast, zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn 
huid heeft, wordt op die manier beter gemaakt. Later brengen vier mannen hun 
zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar beneden te laten  

Lied van de maand Januari; 

Voor groep 1 t/m 3  Onder boven voor en achter -  Opwekking 

Voor groep  4 tm 8   Kom aan boord -  Herman Boon 

 
Van de directie 

 
Het mag nog net, namens het team van de Ichthusschool wens ik u 

een vrolijk, warm en gezond 2018. 
We kijken terug op een mooie en gezellig periode waarin de 
terugkomst van het licht en de geboorte van het kindje Jezus centraal 

stonden. Ook aan de viering in de kerk hebben we mooie 
herinneringen. 

 
Nu mag van ons verwacht worden dat we weer terug keren naar de 
“orde van de dag” en dat we onze activiteiten weer fris oppakken.  
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HOOFDLUIZEN? 

  

Meld dit bij de leerkracht 

maar s.v.p. ook bij: 
e-mail:  

 

luizen.ichthus@ichthusbos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact Gebedsgroep: 
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De kinderen zijn deze week goed gestart en groep 8 is gisteren zelfs al bij het Coenecoop op 

bezoek geweest. Volgende week starten de Cito-midden toetsen en gaan we aan de hand van 
de resultaten daarvan weer analyseren waar de kinderen staan en wat de vervolg stappen 
gaan worden in hun ontwikkeling. 

Juf Femke is met verlof gegaan en geniet van de rust voor de geboorte van haar kindje. Het 
is heel fijn dat juf Madeleine haar kan vervangen. 

 
Juf Camille heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de Stichting Klasse. Daar heeft ze meer 
perspectief en kan ze ook een volledige baan krijgen. 

Onze algemeen directeur (ad interim) de heer Jan Verbeek heeft het ontslag per direct 
aanvaard. Dat betekent dat juf Camille niet meer terug komt in groep 3.  

Gelukkig hebben we juf Elvira Bakker, al bekend bij ons op school, bereid gevonden  om de 
taken van juf Camille over te nemen. Juf Elvira werkt op dit moment als vaste duopartner van 
juf Renée in groep 5 en zij werkt bij de nieuwkomers. Haar taken bij de nieuwkomers worden 

overgenomen door haar duopartner daar, waardoor zij op maandag en dinsdag in groep 3 kan 
zijn. 

 
Op 24 januari hebben de groepen 1 t/m 4 studieochtend. Zij gaan aan de slag met het thema 

“de overgang van 2 naar 3” Het is erg belangrijk om daar een goede afstemming te hebben 
zodat deze overgang niet te groot wordt voor de kinderen. Er wordt dan o.a. gekeken naar 
wat er moet worden beheerst aan het eind van groep 2 en hoe groep 3 dit dan invoegt in 

haar programma. 
 

Wilma Salzmann 
 
Luizencontrole 

 

Afgelopen week na de kerstvakantie zijn de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. 
Hoofdluizen zijn krab-achtige parasieten die op de hoofdhuid kunnen voorkomen. Hoofdluizen 

komen vrij algemeen op scholen voor, zijn erg besmettelijk en kunnen soms zorgen voor 
echte epidemieën. Het hebben van hoofdluis wijst niet op slechte hygiëne, zoals soms wordt 
verondersteld. 

De luizen klimmen met kleine klauwtjes van de ene haar op de andere en springen of vliegen 
dus niet. Dit klimmen gaat betrekkelijk snel, dus bij nauw contact tussen twee personen 

kunnen de luizen ‘overstappen’. Ook kunnen luizen via kleding (jassen, mutsen etc.) van de 
ene persoon naar de ander worden overgebracht. 
Luizen leven van bloed dat zij opzuigen uit de hoofdhuid. Gemiddeld ‘drinkt’ de luis 3 tot 6 

keer per dag. Wanneer de luis de hoofdhuid niet regelmatig kan bezoeken verhongert hij en 
sterft. De bijtplaatsen kunnen flink jeuken. Jeuk is 

daarom vaak het eerste teken van een 
luizenbesmetting op het behaarde hoofd. De luizen 

plakken hun eieren tegen de haarschacht aan. De 
eieren worden neten genoemd. Na 8 dagen komen 
de kleine luizen uit het ei en zijn vervolgens na ca. 

10 dagen geslachtsrijp. Een luis is in staat ongeveer 
6 neten per dag te produceren. 

Het aantal luizen per geïnfecteerd hoofd is meestal niet heel erg groot (ongeveer 20), wel 
kunnen veel neten aanwezig zijn! 

Wat zijn de verschijnselen? 

De belangrijkste klacht bij hoofdluis is jeuk die ontstaat door het speeksel van de luizen dat in 
de huid wordt gebracht tijdens het bloedzuigen. Wanneer de jeuk leidt tot krabben kunnen 

wondjes ontstaan die op hun beurt weer door bacterieën kunnen worden geïnfecteerd. Dit kan 
leiden tot pijnlijke ontstekingen. 
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Hoe wordt het behandeld? 

Er zijn drie behandelmethoden chemische bestrijding, verstikking en kammen. Sinds begin 
2011 stelt het RIVM dat kammen alléén de methode van voorkeur is. 

Kammen 

De haren moeten enkele keren per week systematisch worden uitgekamd met de speciale 
luizenkam. Zowel de luizen en de neten zullen vooral dicht bij de hoofdhuid worden 

aangetroffen. De haren moeten vochtig zijn voor een optimaal resultaat en het moet bij goed 
licht gebeuren. Door te kammen boven een wit papier kan de 
‘oogst’ worden opgevangen en gecontroleerd. Natuurlijk is het 

kammen een bijzonder arbeidsintensief werk en het zal niet altijd 
meevallen de kinderen al die tijd rustig te laten zitten (televisie 

aanzetten, iPad?). 

Chemische behandeling 
De chemische behandeling bestaat uit een lotion of shampoo die 
het zenuwstelsel van de luis aantast waardoor de luis sterft. Ook 

neten worden op deze wijze uitgeschakeld. Meestal is een 
eenmalige behandeling voldoende. Er moet op gelet worden dat 

vooral de hoofdhuid achter de oren en in de nek wordt 
meebehandeld. Er zijn in Nederland verschillende hoofdluis-

dodende lotions op de markt die in werkzaamheid nauwelijks van elkaar verschillen. 
* malathion 
* bioalletrine/piperonylbutoxide 

* permetrine 

De toepassingswijze van elk middel is wel iets verschillend: lees daarom voor gebruik steeds 
goed de instructies op de bijsluiter. Helaas is het zo dat inmiddels sommige luizenstammen 

resistent zijn geworden voor een of meerdere van de bovengenoemde middelen: dat wil 
zeggen dat de behandeling onvoldoende effect sorteert en luizen of hun neten in leven 
blijven. 

Let op: sommige middelen zijn ongeschikt voor de behandeling van zwangere vrouwen en 
zeer jonge kinderen. Behandel daarom nooit zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding 

geven of kleine kinderen mee zonder uw arts hierover te raadplegen. 

Extra maatregelen 
Naast de behandeling met het anti-hoofdluis middel moet ook voorkomen worden dat er 

nieuwe infectie optreedt. Door de volgende aanbevelingen te volgen beperkt u de kans op een 
nieuwe infectie: 
* behandel alle met luizen geïnfecteerde personen tegelijk. 

* controleer de haren van uw kind regelmatig na de behandeling. 
* neten gaan door de behandeling dood, maar blijven wel aan de haren gekit zitten. Wanneer 

u neten vindt duidt dit dus niet per se op een nieuwe infectie. 
* was al het beddegoed en kleding van besmette personen op tenminste 60º C . 
* op school of sportclub alle jassen/ dassen/ mutsen niet aan de kapstok hangen, maar in 

afgesloten plastic zakken, om besmetting via kleding te voorkomen. 
* hou de nagels kort om verwonding bij het krabben te voorkomen. 

Als de luizen blijven terugkomen… 

Er zijn verschillende redenen waarom luizen niet verdwijnen: 
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* de behandeling is onvoldoende precies uitgevoerd 

– —-> zijn de haren voldoende vaak uitgekamt? 
* er is een herbesmetting door andere personen (op school, sportclub) 

—–> neem contact op met de leerkrachten op school. 
* de luis is resistent voor het gebruikte insecticide middel 

—–> dit komt helaas steeds vaker voor. In deze gevallen is consequent kammen echt de 
enige oplossing. 

Mocht u ontdekken dat uw kind hoofdluis heeft laat het de leerkracht dan zo snel mogelijk 

weten en behandel uw kind eerst thuis voordat het weer naar school komt. 

Tenslotte 
Wij houden u op de hoogte, als er controles zijn geweest en er is luis in de klas 

geconstateerd. Indien u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de 
school of met de sociaal verpleegkundige of jeugdarts van de GGD Hollands Midden. Tel: 
(071) 516 33 42. U kunt ook informatie vinden op www.ggdhm.nl. 

Oproep 
Om als werkgroep hoofdluisscreening goed te kunnen blijven controleren hebben we altijd 

behoefte aan meer “luizenmoeders”. Mocht u bereid zijn na iedere vakantie een uurtje op 
school de kinderen te controleren, meld u dan aan op luizen.ichthus@ichthusbos.nl of bij mij 
(wilma.salzmann@ichthusbos.nl)! 

 
Boeken zoeken. 

 
Elke dinsdag kunnen de kinderen boeken lenen in de bieb op school. Wist u dat de kinderen 
vooraf al kunnen zoeken naar een boek? 

1) ga naar 
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5202;var=dbos 

(deze link staat ook vermeld op schoolsite onder het kopje:  
schooltijden) 
2) klik op zoekmachine 

3) kies je groep, kies op welk onderdeel(onderwerp, titel, 
etc.) je wilt zoeken en typ dit in, klik dan op zoeken. 

4) Je kunt nu kiezen uit vier kopjes: 
Op school: is dit boek aanwezig in de bieb op school In de 

bibliotheek: is dit boek aanwezig in de bieb in Boskoop 
Websites: hier vind je websites die gaan over het 
onderwerp 

Filmpjes: hier vind je filmpjes die gaan over het onderwerp 
 

Die laatste twee zijn natuurlijk ook erg handig voor het 
maken van een spreekbeurt of werkstuk. 
Veel succes. 

 
Groetjes juf Froukje 

 
Nieuws uit de groepen 
 

Vandaag hebben we een kookles gehad. De moeder van Jari en de moeder van Luuk hebben 
ons geleerd hoe we pizza's kunnen maken. 

Allereerst het deeg: 
 
 

 

http://www.ggdhm.nl/
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5202;var=dbos
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Daarna moest het deeg 

rijzen. Het kon wel twee 
keer zo groot worden 
(Hé, dat hebben we bij 

rekenen geleerd: twee 
keer zoveel :) .) Na een 

half uur wachten 
mochten we de pizza's 
beleggen en gingen ze 

de oven in. Zie hier het 
resultaat:                                                           

 
                                                               

Ze waren heerlijk. 

 
Juf Froukje 

 
Groep 7 naar Flora Vita 

 
Voor de Kerstvakantie  heeft groep 7 een bezoekje gebracht aan Flora Vita. Dit hebben wij 
gedaan omdat wij vinden dat, zeker met de feestdagen, niemand alleen zou moeten 

zijn. Daarom hebben wij met elkaar kerstkaarten gemaakt Deze hebben wij uitgedeeld. Ook 
hebben wij liedjes gezonden voor de ouderen. Er is gelachen en gehuild. Wat een bijzondere 

ervaring!  

 
Juf Marloes 
 
 

 
 



Nieuwsbrief 9 17-18 

 
 

 
 

Even voorstellen 
 
Graag wil ik, Lucinda van Harten, mijzelf introduceren als 

opvolger vanJeugd- en Gezinswerker Anne-Mieke Zweers. Zij 
was maandelijks op de dinsdagochtend te vinden op de Ichthus 

school voor vragen van ouders en/ of leerkrachten. Nu zal ik 
haar taak gaan overnemen, maar dit net in een ander jasje! 
 

Vanaf 1 januari wordt namelijk alle jeugdhulp in Alphen aan den 
Rijn en Kaag en Braassem georganiseerd door GO! voor jeugd. 

De Jeugd- en Gezinteams maken deel uit van GO! voor jeugd. 
U zult ons daarom vanaf heden vinden onder deze naam! 
 

Ik zal contactpersoon worden voor de Ichthus school vanuit de 
hulpverlening 

Mocht ik belangrijke informatie hebben vanuit GO! voor Jeugd, 
zal ik u d.m.v. de nieuwsbrief, u op de hoogte stellen. 

 
In principe ben ik iedere eerste maandag van de maand 
aanwezig op de school, met uitzondering de maandagen in de 

schoolvakanties. Hieronder de data op een rijtje: 
 

15 januari van 14.45-15.45u 
 
5 februari van 14.45-15.45u 

 
5 maart van 14.45-15.45u 

 
9 april van 14.45-15.45u 
 

17 mei van 14.45-15.45u 
 

4 juni van 14.45-15.45u 
 
Loop gerust even binnen om kennis te maken en uw vragen te stellen! 

 
Met vriendelijke groet, 

 Lucinda van Harten 
 


