
NIEUWSBRIEF 

29 januari 
Theatervoorstelling “Plots” 
voor groep 5 en 6 
 

30 januari 
OR vergadering 

 
01 februari 
Afronding 
Cito toets 
weken 
 

11 februari 
Adviesgesprekken 
groep 8 
 

12 februari  
Adviesgesprekken groep 8 
 

13 februari 
-Afsluiting thema: techniek 
(11.45 –12.15 uur) 
-Lesprogramma voor de kin-
deren van groep 5 en 6 i.v.m. 
het project: Delftlanden maakt 
(kinder)dromen waar! 
 

14 februari 
GMR 
 

16 februari 
Start voorjaarsvakantie  
(t/m 24 februari) 
 

25 februari 
-Weer naar school 
-Leerlingenraad vergadering  
 

26 februari 
Informatieavond voor de ouders en 
kinderen van groep 5 en 6 i.v.m. het 

project: Delftlanden maakt (kinder)
dromen waar!  
 

OBS Delftlanden | Zandzoom 19 | 7814 VH Emmen | 0591-677705 | locatieleider@obs-delftlanden.nl | www.obs-delftanden.nl 

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL AGENDA               

Luizen controle 
Op de jaarkalender staat dat er iedere dinsdag na 
een vakantie er luizencontrole plaatsvindt. Hier is 
een wijziging in aangebracht.  
De controle zal niet op de dinsdag, maar op de 
donderdag plaatsvinden. Wilt u deze dag uw kin-
deren niet teveel gel en/of haarfrutsels in doen? 
Dit maakt het voor de luizenmoeders makkelijker 
door te kammen. 
 
Wat kun je zelf doen tegen hoofdluis? (bron GGD 
Drenthe): 
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 belang-
rijk 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. 
 
Wanneer er bij ons school luizen worden geconsta-
teerd,  worden de ouders van het kind ingelicht. 
Daarnaast ontvangen de ouders van de betreffende 
groep ook een bericht, zodat ze weten (zonder 
naam en toenaam) dat er in de groep luizen zijn 
geconstateerd. 

Delftlanden maakt (kinder)dromen waar! 
Binnenkort gaan de groepen 5 en 6 mee 
doen aan het project:  
Delftlanden maakt (kinder)dromen waar! 
 
Dit project  is een initiatief van diverse orga-
nisaties en de scholen uit de wijken Delftlan-
den en Bargeres.  
Het project heeft o.a. het doel om kinderen, 
ouders, scholen én wijkbewoners en onder-
nemers uit de wijk (nog) meer met elkaar te 
verbinden.  
Ook willen we kinderen laten ‘dromen’ over 
hun toekomst om hen zo  -nog-  meer be-
wust te maken dát wat zij op school leren al 
een begin is van die toekomst! 
Binnen het project wonen de kinderen van 
groep 5 en 6 een toneelvoorstelling bij, uit-
gevoerd door theater Plots! uit Bargeres.  
Daarnaast volgt de groep een lesprogramma 
en maken de kinderen een prachtig werkstuk 
die ze presenteren tijdens een ouderavond 
op school. 
Op zaterdag 23 maart vindt de afsluiting van 
het project plaats. Voor ieder kind worden 
leuke, leerzame workshops voorbereid door 
ondernemers uit de wijk en wijkbewoners. 
De workshops hebben natuurlijk iets te ma-
ken met de droom van het kind! 

Oproep medewerker TSO 
Op de maandag en dinsdag zijn wij van 12.00 tot 13.00 uur 
haastig op zoek naar een medewerker TSO (tussen schoolse 
opvang).  
Vindt u het leuk, of kent u iemand die dit leuk zal vinden ,om 
samen met de kinderen een broodje te eten en daarna toe-
zicht te houden op het plein of (bij slecht weer) in de klas? 
Dan willen wij graag met u of met deze persoon in contact 
komen! Meldt u zich dan z.s.m. aan bij de locatiedirecteur. 


