
Paas- en suikerbrodenactie 
Dit jaar doen we voor het eerst een paas- en suikerbrodenactie. De kinderen hebben 
vandaag een intekenlijst meegekregen, net als bij de kerstbroden. We vragen aan de 
kinderen om zoveel mogelijk paas- en suikerbroden te verkopen om binnenkort 
nog meer speelmaterialen voor het plein te kunnen aanschaffen.  
De plannen voor het plein zijn er al. Vrijdag 23 maart a.s. moeten de 
lijsten en het gepaste geld in een envelop met naam en 
groep worden ingeleverd bij de leerkrachten. 
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Katholieke Daltonschool 

Sint Walfridus 
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

Creatieve morgen voor Palmpasen 

Vrijdagmorgen 23 maart hebben de groepen 1 en 2 een creatieve morgen, waarin ze hun 
Palmpasenstok gaan versieren. De versierde stok wordt tijdens de viering van Palmpasen (25 

maart; we verzamelen op school) door de kinderen in optocht in de kerk gebracht. Wilt u 
de kinderen voor vrijdagmorgen 23 maart een Palmpasenstok meegeven voorzien van 

naam. De stok moet gemaakt zijn van twee latjes, niet te dik en te breed en in kruisvorm. 
Hij moet gemakkelijk te dragen zijn door de kinderen. (ongeveer 60 cm lang en 40 cm breed). 

Op de langste lat moet een punt gemaakt worden, waar de broodhaan op bevestigd kan worden. 
Als voorbereiding op het versieren mag u thuis het kruis omwikkelen met crêpepapier in twee 

verschillende kleuren. Het papier en een voorbeeld van de stok liggen bij de ingang van de kleuterlokalen. 
We versieren de Palmpasenstokken deze ochtend van 8.30 tot ongeveer 10 uur. 

PALMZONDAG 
PALMZONDAG (25 MAART A.S.) OOK WEL PALMPASEN GENOEMD, IS DE LAATSTE ZONDAG VAN DE VASTENPERIODE 
(DE ZONDAG VÓÓR PASEN), MAAR VOORAL BELANGRIJK ALS EERSTE DAG VAN DE GOEDE WEEK. OP PALMZONDAG 
WORDT DOOR CHRISTENEN DE BLIJDE INTOCHT VAN JEZUS CHRISTUS IN JERUZALEM GEVIERD. 
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Weekbericht 12 

Wat fijn dat velen van 
u zich hebben laten 
zien in de groepen 
tijdens de open week.  
En dat u weer een 
beter beeld heeft 
gekregen van het 
reilen en zeilen van de groep van uw kind(eren).  
Meelopen in de kleutergroepen? Natuurlijk is het mogelijk 
om mee te kijken (en helpen) bij uw kind in de 
kleutergroep. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de 
kleuterjuffen of intekenen op de lijst op de deur. 
Ook goed nieuws uit Den Haag: In het regeerakkoord is 
afgesproken dat er structureel middelen vrijkomen voor 
de verlaging van werkdruk in het basisonderwijs. Uit 
onderzoek is gebleken dat de behoefte per school 
verschilt. Van belang is dat ook wij gesprekken voeren in 
het team over de aanpak van werkdruk. En dat wij met 
o.a. deze middelen goede plannen maken om de 
werkdruk merkbaar te verminderen. 

De komende week werken we naar Palmpasen toe.  Dit 
doen we met een paasbrodenactie.  
Voor de groepen 1-2 a, 1-2b, 1-2c is vrijdagochtend de 
Palmpasen ochtend.  En 25 maart a.s. is de gezinsviering 
om 11.15 uur.  

Palmpasen - Passiespel feest voor 
alle kinderen 

Op zondag 25 maart worden alle kinderen op school 
verwacht om 11 uur met hun palmpaasstokken Om 
precies 11.15 uur trekken we dan de kerk binnen in 
processie, zoals ooit de mensen rondom Jezus in 
Jeruzalem. 
Ze zullen gezegend worden en de kinderen krijgen verse 
palmtakjes mee. 
Als de kinderen hun 
stokken hebben 
neergelegd zullen 
we een wáár 
Passiespel voor 
kinderen spelen – 
het lijdensverhaal 
van Jezus tot aan het kruis. 
Zo veel mogelijk kinderen kunnen daar aan meedoen. Het 
koor zal tussen de bedrijven door prachtige liederen 
zingen uit de Passions van de wereld. 

Na afloop gaan we met zijn allen naar school waar 
een heerlijke (vastenactie-)maaltijd wacht en er 
een verkoop is van lekkere en prachtige dingen. 
De opbrengst van de verkoop gaat naar Noord-
Zambia. Daar zijn veel kinderen ziek en kunnen 
niet naar school. Wees welkom allemaal! 

Met vriendelijke groet, pastor Nellie 

ICT-dag 

Op 7 maart jl. waren Job en Margreet 's morgens 
aanwezig bij de ICT dag met als thema:  Project 
stroomlijnen en verbinden gepersonaliseerd onderwijs. 
Op deze ICT-dag werd de aftrap voor dit project gegeven. 
Het is geen ‘nieuw’ project, dat opgetuigd wordt naast 
andere lopende projecten. Dit project is bedoeld om het 
beste van iedere school (op het gebied van ICT en 
gepersonaliseerd onderwijs) bij elkaar te brengen en te 
verbinden. De rol van de schoolleider, ICT ’er en MIB ’er 
worden hierbij sterk betrokken. Gezamenlijk met het team 
zullen we het onderwijs van morgen verder inrichten en 
daarbij de nieuwe technologie inbedden in het onderwijs. 

Pedagogisch tact 

 De opleiding Pedagogisch Tact is erg goed ontvangen. De 
rol van de leerkracht is erg belangrijk. ‘Hoe kijk je naar 
kinderen, hoe blijf je uit het ‘oordeel’ en hoe houd je de 
verbinding?’  zijn belangrijke onderwerpen die behandeld 
worden. De volgende sessie is op 6 april a.s. Dan is/zijn 
uw kind(eren) 's middags vrij. 

Identiteitsdag 

Op 22 maart is er een identiteitsdag van Primenius. Eerst 
was zo’n dag alleen voor directeuren, maar nu er 
coördinatoren identiteit zijn, is er voor een constructie 
gekozen waarbij directeuren en teamleiders er de hele dag 
zijn en waarbij de coördinatoren identiteit er in de 
middag zijn. Voor onze school is juf Greetje onze identiteit 
coördinator en 22 maart is zij ook bij deze dag aanwezig 
en zal zij vervangen worden in haar groep. 
Die dag komt als spreker Titus Frankemölle, jarenlang 
werkzaam in het katholiek onderwijs en nu voorzitter van 
de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). 
Hij zal voeding geven aan onze WWW: wortels, waarden 

en werken, mede vanuit zijn inzet voor het 
‘Katholiek sociaal denken’, een belangrijke wortel. 
Hij ziet mogelijkheden om 
kwesties die in het 
katholiek onderwijs 
spelen richting te 

geven, vanuit zijn 
ervaring en door hoe 

hij de wortels laat 
spreken. 
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JARIG DEZE WEEK 
20 maart: Merle Boer  
22 maart: Wout Bosman 
     Katie Favre 

AANWEZIGHEID MARGREET 
Maandag 19 maart 

Vrijdag 23 maart 

mailto:margreet.deboer@primenius.nl
mailto:margreet.deboer@primenius.nl


LUIZEN 

Er zijn helaas nog steeds luizen op onze school. Ook vandaag 
heeft het LOT (luizen Opsporingsteam) dit geconstateerd. Het 
enige redmiddel is steevast blijven kammen. Hier volgen 
raadgevingen van de GGD. 

Als ik luizen heb ontdekt, wat dan? 
Neem de volgende stappen: 
• Controleer alle gezinsleden.
• Behandel gezinsleden die hoofdluis hebben. Er zijn twee 

behandelmogelijkheden, zie hieronder.
• Vertel mensen in de directe omgeving dat uw kind hoofdluis 

heeft. Denk aan school, kinderopvang, (sport)clubs, opa’s 
oma’s, de oppassen en ouders van vrienden.

Behandeling 

Uit welke behandelingen kan ik kiezen? 

Twee soorten behandelingen om hoofdluis te verwijderen zijn: 
• De uitkambehandeling   

Twee weken lang het haar dagelijks doorkammen met een 
fijntandige kam.

• De uitkambehandeling in combinatie met 
antihoofdluismiddel  

Als u een antihoofdluismiddel gebruikt, is het belangrijk 
om ook dan het haar twee weken lang dagelijks te kammen met 
een fijntandige kam.  

Hoe werkt de uitkambehandeling? 
Kan twee weken lang elke dag het haar met een fijntandige kam, 
in combinatie met crèmespoeling.  
U gaat als volgt te werk: 
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door 

het haar.
• Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met 

een gewone kam de klitten weg. Spoel dit niet uit.
• Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit 

papier.
• Pak een fijntandige kam en kam het haar van achter naar 

voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, 
plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het ander 
oor.

• Vastgeplakte neten kunt u met uw nagels verwijderen. 
Eventueel kunt u ze eerst losweken door te deppen met azijn.

• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een stuk 
keukenpapier op papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg.

• Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar.
• Maak de kam na gebruik schoon met water en zeep. 
Als de uitkambehandeling niet heeft gewerkt dan kunt u dit 
herhalen in combinatie met een antihoofdluismiddel. 

Waarom moet ik twee weken lang kammen? 
De neten zijn moeilijk te verwijderen met kammen. Na 7 tot 10 
dagen komt de neet van een hoofdluis uit. Dan kruipt een jonge 
hoofdluis uit het ei. Deze jonge hoofdluis is wel te verwijderen 
door te kammen met een fijntandige kam. Als je twee weken 
lang dagelijks kamt, verwijder je alle hoofdluizen voordat ze 
nieuwe eitjes kunnen leggen. 

Kiezen voor een antihoofdluismiddel, welk middel dan? 
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).  

Hoe gebruik ik een antihoofdluismiddel? 

Volg altijd de bijsluiter. Verder is het belangrijk om na de 
behandeling met een fijntandige kam het haar uit te kammen. 
Zo kunt u zien of er nog levende luizen in het haar zitten. 
Behandel het haar na een week (volg de bijsluiter van het 
product) nog eens met hetzelfde middel.  
De antihoofdluismiddelen moeten allemaal gecombineerd 
worden met de uitkambehandeling: twee weken lang het haar 
dagelijks doorkammen met een fijntandige kam. Dit staat niet 
altijd in de bijsluiter vermeld.  

Wat als de hoofdluis na 2 weken behandelen niet weg is? 
Als u kort na de behandeling weer hoofdluis ontdekt, hoeft dit 
niet te betekenen dat de behandeling niet heeft gewerkt. Er kan 
ook sprake zijn van een nieuwe besmetting. U kunt dan opnieuw 
behandelen. 
Als u een antihoofdluismiddel met de stoffen malathion of 
permetrine heeft gebruikt, is het mogelijk dat de hoofdluis 
ongevoelig (resistent) is geworden. Behandel dan met een 
antihoofdluismiddel op basis van dimeticon, want daartegen is 
geen resistentie mogelijk. Kam het haar dagelijks nauwkeurig 
met een fijntandige kam. Dit is erg belangrijk voor het slagen 
van de behandeling. 

Andere maatregelen en preventie 
Hoe zorg ik dat hoofdluis zich niet verder verspreidt? 
Het is belangrijk aan iedereen in de omgeving te laten weten dat 
u hoofdluis heeft gevonden. Denk aan de school, kinderopvang 
of (sport)clubs, opa’s, oma’s, oppassen en ouders van vriendjes. 
Zij kunnen dan ook controleren en zo voorkomen dat kinderen 
opnieuw besmet raken. Vooral op school is het belangrijk om alle 
kinderen uit een groep (en de broertjes en zusjes) tegelijk te 
controleren. Bovendien moet de behandeling van kinderen met 
hoofdluis op dezelfde dag starten. Dit voorkomt dat de luizen 
zich toch verspreiden. Daarnaast is het advies om de hele 
schoolklas twee weken later opnieuw te controleren. 

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. Er zijn daarom weinig aanwijzingen 
voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van 
maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen 
en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen.  

Wat kan ik nog meer doen tegen hoofdluis? 
Luizen verspreiden zich snel, dus controleer meteen ook alle 
huisgenoten als u hoofdluis heeft ontdekt. Controleer 
huisgenoten die in eerste instantie geen hoofdluis hadden elke 
week, twee weken lang. 

Kun je hoofdluis voorkomen? 
Nee, maar regelmatig controleren (1 keer per maand) kan veel 
werk schelen. 
Kun je met hoofdluis naar school, sportclub of kinderopvang? 
Ja, er is geen reden om thuis te blijven nadat de persoon met 
hoofdluis behandeld is. Wel is het belangrijk om het te melden 
op school, sportclub of kinderopvangcentrum, zodat ouders de 
klas- of groepsgenoten ook kunnen controleren. En neem deze 
tips serieus.
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