Nieuwsbrief december
Donderdag 1-12 en 8-12:
Dinsdag 13 december:
Maandag 26-12 t/m vrijdag 6-1:

schooljaar 2016-2017
Ouderavond
NIO toets groep 8
Wintervakantie

Logopediepraktijk Samenspraak
Na de wintervakantie zal logopediepraktijk Samenspraak de werkzaamheden van de schoollogopedische dienst
Verpalen en Neyssen overnemen. Kelsey Biesheuvel zal de logopedie blijven verzorgen op ibs El Feth.
Het grote voordeel van een logopedist op een basisschool is de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking tussen de
leerkracht/Intern-Begeleider en de logopedist, dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede.
Wij werken onafhankelijk van de school en zijn voor iedereen toegankelijk. We behandelen zowel onder- als na
schooltijd. In de schoolvakanties zijn wij geopend en gaan de behandelingen door.
U kunt bij de logopediste terecht voor problemen met betrekking tot spraak, taal, stotteren, afwijkende
mondgewoonten, adem, stem, auditieve vaardigheden, gehoorproblemen, eet- en drinkproblemen en slikken.
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts of een specialist.
Logopedie zit tot de leeftijd van 18 jaar in het basispakket van alle zorgverzekeraars en wordt volledig vergoed.
Aanmelden:
Wilt u uw kind aanmelden of heeft u een vraag? Dat kan op het telefoonnummer: 088 – 10 12 700. Aanmelden kan
ook via onze website: www.jouwlogopedist.nl. Of zoek Kelsey bij u op school eens op!
Hoofdluis
Hoofdluis komt nog steeds overal voor. We willen u hierbij informeren over wat u eraan kunt doen. Op de site
www.rivm.nl kunt u hier meer informatie over vinden.

Hoe kunt u controleren of uw kind hoofdluis heeft?
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).
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.
Hoe kunt u 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 het best kammen?
Maak het haar nat. 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 weghalen 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.
Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig?
Nee, luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis die niet meer op
een hoofd zit, kan niet lang overleven. Waarschijnlijk worden ze dan ook niet verspreidt via beddengoed , knuffels,
jassen enz. Maar alleen via direct contact van het ene haar naar ander haar. Ook het gebruik van een luizencape of
luizenzak draagt niet bij aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis.
Betaling busvervoer
Nog niet alle ouders hebben betaald voor het busvervoer dit schooljaar. We vragen u om dit zsm te doen. Het
bedrag is: € 175,- per kind per schooljaar.
De bankrekening voor de buskosten is: NL61ABNA059.38.62.465 t.n.v. Stichting El Amne

