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ALGEMENE OUDERAVOND WOENSDAG 7 FEBRUARI .
De komende tijd staat het onderwijs op Kbs Jacinta natuurlijk op de agenda van ons teamoverleg,
want wij willen graag onderwijs vormgeven waar onze leerlingen zich bij thuis voelen. Daarnaast is het
heel belangrijk dat het onderwijs jonge mensen vormt die toegerust zijn voor de toekomst. Niemand
weet precies wat de toekomst brengt, maar aan de ontwikkelingen van nu kun je al wel een beetje
zien wat onze leerlingen later nodig hebben aan kennis en vaardigheden. Wij denken daar als team
over na en willen ons onderwijs zo inrichten dat het deze kennis en vaardigheden optimaal ontwikkelt
en natuurlijk hebben wij daar zo onze ideeën over.
Wij vinden het echter heel belangrijk om de visie en mening van ouders daarin mee te nemen.
Daarom organiseren wij op 7 februari van 19.30 tot 20.30 uur (met een mogelijke uitloop tot uiterlijk
21.00 uur) een algemene ouderavond, waarbij we u vragen om ons uw mening te geven over wat naar
de mening van ouders belangrijk is in het onderwijs aan kinderen die in 2035 aan het werk zullen gaan.
Wij hopen dat u tijd hiervoor vrij kunt maken.
Om het goed te organiseren willen wij graag vooraf weten hoeveel ouders aan deze avond deel zullen
nemen. Daarom vragen wij u ons te mailen als u van plan bent deze avond bij te wonen (graag met
vermelding van het aantal personen): kbsjacinta_info@inos.nl

CARNAVALSMIDDAG VRIJDAG 9 FEBRUARI
In verband met onze carnavalsmiddag zijn de kinderen vrijdagochtend 9 februari om 11.45 uur uit,
zodat ze de gelegenheid hebben zich om te kleden.
Het is niet toegestaan nepwapens aan de outfit toe te voegen.
Wilt u er tevens op toezien dat de kinderen geen confetti en spuitserpentine meebrengen naar school.
U bent van harte welkom om bij mooi weer mee te lopen in de polonaise op de speelplaats.
Bij slecht weer gaan de kinderen vanaf 13.00 uur naar binnen. De groepen 3-8 hebben vanaf 13.15 uur
een feestprogramma in het Erasmushuis. De groepen 1-2 hebben een programma op school en in de
klassen.
Om 15.15 uur zijn alle kinderen weer terug op school en dan begint de carnavalsvakantie .
Iedereen alvast een fijne vakantie toegewenst!

NATIONALE VOORLEESDAGEN
De kinderen en leerkrachten hebben tijdens de Nationale
Voorleesdagen veel voorgelezen! U heeft hier vast een en
ander op Klasbord van gezien.
In de groepen 1 tot en met 3 heeft juf Lia het prentenboek
van 2018 ‘ Sssst de tijger slaapt’ voorgelezen.
Dat was ook erg leuk!

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES
Voor de planning van het komend schooljaar is het fijn als u uw zoon of dochter alvast aanmeldt.
U kunt het inschrijfformulier ophalen bij Anna Schutte of per mail Anna.schutte@inos.nl aanvragen.

LUIZENBRIGADE
Vernieuwd advies over antihoofdluismiddel!
Er is een nieuw advies over het antihoofdluismiddel wat u het beste kunt gebruiken bij de behandeling
van luizen. U kunt het beste een hoofdluismiddel gebruik met dimeticon. Er zijn in Nederland
verschillende antihoofdluismiddelen verkrijgbaar in de vorm van een lotion of shampoo. Deze middelen
hebben de volgende werkzame stoffen:

•
•
•

dimeticon
malathion
permetrine

Tegen malathion en permetrine is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Daarom hebben
middelen met dimeticon de voorkeur. Tegen deze middelen is geen resistentie mogelijk, omdat
dimeticon een andere werking heeft (het verstikt de luis).
Er komt weer een vakantie aan en het is natuurlijk weer belangrijk om aan het einde van de vakantie
uw kind(eren) goed te controleren op luizen en indien nodig met het juiste antihoofdluismiddel te
behandelen!

