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                 Schoolnieuws mei-juni 2020 
 

 

 Corona …. 
 

Half maart kreeg heel Nederland te maken met de Corona crisis. Wat een tijd hebben we achter de rug.  

Het heeft een enorme impact op de hele samenleving. Alles is anders dan de voorgaande jaren, ook op 

school. Van thuisonderwijs op papier naar digitaal thuisonderwijs en van halve groepen naar (gelukkig!) 

hele groepen vanaf 8 juni….  

 

Hoe gaan we verder?  

Op dit moment komen de kinderen in halve groepen naar school. Tot 8 juni gaan we met deze groepen 

verder. Dus als uw kind volgende week (week 22) op maandag, woensdag en vrijdag naar school komt zal 

hij / zij in de week daarna (week 23) op dinsdag en donderdag komen. (en vice versa)  

We gaan dus eigenlijk gewoon een weekje door met het schema dat we opgezet hebben. Alle leerkrachten 

zullen het schema later nog een keer delen zodat het voor iedereen duidelijk is.  

 

Opvang: 

In de laatste week dat we met halve groepen op school zullen zijn, zal natuurlijk ook de opvang op school 

gewoon doorgaan. U kunt uw kind weer via de mail aanmelden (info@heuvelschool.nl) uiterlijk voor 17.00 

uur een dag van te voren.  

 

Vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen weer elke dag naar school.  

Op dit moment is de onderwijssector nog bezig om richtlijnen uit te zetten. Als hier meer over bekend is,  

gaan we met het team en de MR in overleg of er nog aanpassingen wenselijk zijn en hoe we de laatste 

weken gaan invullen m.b.t. alle geplande activiteiten. We zullen die afspraken en informatie in de week van 

2 juni communiceren naar alle ouders.  

 

Veiligheidsonderzoeken  

 

Alle scholen zijn jaarlijks wettelijk verplicht een veiligheidsonderzoek af te nemen bij de kinderen uit de 

groepen 6, 7 en 8. Hoe voelen de kinderen zich in de klas en op het plein? Dit onderzoek is begin maart 

2020 afgenomen bij de kinderen. De school heeft hiervan een overzicht ontvangen en deze onderzoeken 

zullen worden besproken in de MR. Indien wenselijk zal er actie worden ondernomen.  

 

De resultaten van het onderzoek waren voldoende en de school heeft het predicaat “Veilige school” weer 

mogen ontvangen. 

 

Typecurus de Typetuin 

 

Bij voldoende aanmeldingen gaat bij ons op school volgend schooljaar (start op donderdag 1 oktober 2020 

om 14:45 -15.45 uur) de klassikale typecursus van de Typetuin weer van start. De cursus is geschikt voor 

kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Schrijf uw zoon/dochter nu alvast in! Voor meer info, ga naar 

www.typetuin.nl 

 

http://www.heuvelschool.nl/
mailto:info@heuvelschool.nl
http://www.typetuin.n/


Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen 

die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede 

typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen 

spellen. 

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat 

niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. 

In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt 

doorlopen ook voor ieder kind anders. 

· Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau. 

· Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

· Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

· De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. · Diplomagarantie (kijk voor 

de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). · Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

Schrijf in voor 1 juli en ontvang €25,- korting. Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-. 

Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen (zie ook kader rechts bovenaan), dus VOL=VOL! 

Inschrijven is een fluitje van een cent  

1.Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. 

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. 

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze. 5. Klik op “schrijf in 

voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af. 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 

013-5220579.  

 

 GGD info hoofdluis 

 

Op dit moment kunnen we op school geen hoofdluiscontrole houden maar om te zorgen dat hoofdluis geen 

hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de 

luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u 

hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een 

fijntandige kam.  

Controleren 

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. 

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 kammen? 

 Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. 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 verwijderen 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. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag en 2e Paasdag 2 april en 5 april 2021 

April/Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 en 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

De studiedagen moeten nog gepland worden. Deze zullen we z.s.m. doorgeven. Waarom leren typen? 

 
 
 
 

   

  
 
 
 


