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Data: 
 
18 sept.  Groep 1-2 vrij 

24 sept.  MR vergadering 

30 sept.  Start 

  Kinderboekenweek 

19 t/m 23 okt. Herfstvakantie 

 

 

Nieuwe nieuwsbrief 
 
 

Hier is-ie dan! De nieuwe nieuwsbrief! 
Vanaf vandaag valt er (zoals u al gewend bent) één keer per twee weken deze 
spik-splinter-nieuwe versie van de nieuwsbrief in uw ‘digitale brievenbus’.  
Wij zijn er blij mee!  

 
Vanaf 7 september jl. is de route voor het 
brengen en halen gewijzigd. Alle leerlingen 
komen nu door de poort aan de 
Donkerstraat naar binnen. Hierdoor zijn er 
meer auto’s op de parkeerplek.  
Voor de ouders van kinderen uit de 
onderbouw, u kunt een stukje het plein 
oplopen in de ‘Kiss&Walk-zone’, om de 
veiligheid te waarborgen. 
Ook willen we u vragen om niet voor 8.20 
uur naar school te komen, om zo te 
voorkomen dat de kinderen lang buiten 
moeten wachten.   
Twijfelt u over het wel of niet ziek melden 
van uw kind? Misschien kan deze 
‘beslisboom’ u helpen. 

 

Verjaardag op school 
 
Wat jammer.. Wanneer de kinderen jarig zijn, mogen zij 
door de maatregelen rondom Corona nog steeds niet 
trakteren, maar… in de klas wordt er wel degelijk 
aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind! Zo 
wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor een leuke activiteit 
van een paar minuten om met de hele klas tóch een 
feestje te vieren! Wanneer uw kind tóch wil trakteren, is 
het leuk om hiervoor thuis wat te organiseren! 
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Samen tegen voedselverspilling 
 
Wist u dat er van 1 t/m 7 september de ‘verspillingsvrije 
week’ heeft plaatsgevonden? Misschien heeft u er thuis ook 
aandacht aan besteed.  
De tekst van Nieuwsbegrip ging over dit onderwerp.  
 
Een aantal leerlingen uit groep 7-8 heeft van die 
tekst een mindmap gemaakt, kijk maar! 
 

 

 

Volg de schoolavonturen van je kind 

 
Vanaf dit schooljaar willen we gaan werken met de ouderapp van ‘Parro’.  
Binnen het team hebben we gekeken naar de omgeving en vanaf vandaag kunt u 

via de mail een uitnodiging verwachten.  

Met de link in deze mail kunt u de app activeren 

 
Op pagina 5 treft u de handleiding voor het installeeren van deze app op uw 

telefoon en welke mogelijkheden het biedt! 

 
Heeft u problemen bij het installeren van de app? Maandagochtend 21 september tussen 

9.00 en 10.00 uur is Juf Martine telefonisch bereikbaar om u eventueel te helpen. 

 

Drijven en zinken 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld, heeft vanmiddag (17 september) de 

techniekmiddag plaatsgevonden rondom het thema Drijven en zinken.  

Al bij aankomst op school werd de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld, 

want op het plein en in de gangen stond al van alles klaar.  
De middag werd gestart met een opening rondom het thema. Na het bedenken van 

onderzoeksvragen, gingen alle kinderen aan de slag met het zoeken naar antwoorden 

op hun vragen. Dit deden ze aan de hand van 
verschillende proefjes in de stralende zon! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het schooljaar is weer begonnen! Ook dit schooljaar start anders dan  

anders door alle corona-maatregelen. Toch blijven er ook een heleboel dingen  

hetzelfde en vertrouwd, wat ook hetzelfde blijft is dat ik ook dit schooljaar weer de contactpersoon 

ben vanuit Buurtzorg Jong. 

Ik stel mezelf graag kort voor zodat u weet wie ik ben en vooral ook waarin ik iets voor u zou 

kunnen betekenen. 

Een aantal ouders zal waarschijnlijk al wel eens gehoord hebben van Buurtzorg Jong en voor 

anderen zijn we nog niet zo bekend. Buurtzorg Jong is er voor ouders van kinderen en jongeren in 

de leeftijd van 0 tot 23 jaar. We kunnen meedenken in allerlei vragen waar u tegenaan loopt, 

bijvoorbeeld in de opvoeding, gedragsproblemen of andere zorgen over uw kind. U kunt bij ons 

terecht als u met een vraag zit, maar ook als de problemen al wat groter zijn geworden denken we 

graag mee in het zoeken naar oplossingen. Buurtzorg Jong is vrijwillige hulpverlening, we kunnen 

zowel zelf begeleiding bieden als doorverwijzen wanneer dit meer passend lijkt. Hierdoor kunnen 

we altijd de meest passende zorg of hulp inzetten. 

Als contactpersoon van OBS Den Boogerd ben ik uw vaste gezicht vanuit Buurtzorg Jong, u kunt via 

onderstaande gegevens contact met mij opnemen. Dit kan als u een vraag heeft rondom de 

ontwikkeling van uw kind, als u graag meer informatie ontvangt over wat ik voor u kan betekenen 

of even kort iets wil overleggen. Verder heb ik ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een 

gesprek op school als u dit prettig vindt. Vanuit mijn rol bij Buurtzorg Jong kan ik dan meedenken in 

welke zorg er beschikbaar is en wat het meest passend kan zijn voor uw kind en uw vraag of zorg. 

U bent geheel vrij om contact met mij op te nemen, dit kan buiten school om maar ook juist via 

school. Ik zal geen informatie delen met school zonder uw toestemming, soms kan het wel fijn zijn 

om school te betrekken in uw vraag, dit zal dan altijd in overleg gaan. 

Hartelijke groet en graag tot ziens, 

Pernilla van Trigt 

06-23671188 

p.vantrigt@bzjong.nl 

Buurtzorg Jong Zaltbommel dorpen 

06-20744148 

zaltbommeldorpen@bzjong.nl 

www.buurtzorgjong.nl 

 



 

Weer naar school! Denk aan de hoofdluis 

Bijdrage van Gerlinde Bax, jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid  

Wie ben ik? 

Ik ben Gerlinde Bax en sinds dit schooljaar jeugdverpleegkundige binnen de gemeente  

Zaltbommel. Hiervoor heb ik als jeugdverpleegkundige gewerkt in andere gemeenten.  

Als jeugdverpleegkundige heb ik spreekuur op de basisscholen, spreek ik ouders telefonisch  

of ga ik op huisbezoek. Allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind  

kunnen hierin centraal staan. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding, hoofdluis of over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van je kind. Ook heb ik veel contact met scholen en andere instanties.  

Door de corona-situatie zijn helaas mijn bezoeken aan school verminderd en vinden er ook spreekuren op andere 

locaties plaats. Maar ondanks dat, neem bij vragen gerust contact met mij op.  

 

Mijn gegevens:         

Telefoon: 06-53 29 58 99 

Mail: gbax@ggdgelderlandzuid.nl  

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag (in de even weken alleen de ochtend) 

www.ggdgelderlandzuid.nl   

  JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 

 

In het komende jaar zal ik af en toe een bericht in de nieuwsbrief plaatsen over een onderwerp rond de groei, 

ontwikkeling en gezondheid van je kind. Dit keer wat informatie over hoofdluis. Na iedere vakantie steken die op 

verschillende scholen de kop weer op. En nu er op veel scholen geen luizencontroles plaatsvinden vanwege de corona-

situatie, extra belangrijk om er zelf als ouder alert op te zijn!  

Beestjes in je haar 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in het 

haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag. Voor je het weet zit heel het haar opeens vol kriebelende beestjes. En 

die beestjes kunnen van het ene hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen 

alle vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook vader, moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk 

de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen. 

Hoe ziet hoofdluis eruit? 

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje bloed opzuigt 

verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, 

grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het haar, dicht bij de haarwortel. 

Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 

Als er nog maar een of twee luizen zijn, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, ontstaat vaak veel jeuk. Je 

kunt ontdekken of je kind hoofdluis heeft door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te controleren. Vooral dicht 

bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes. 

Hoe krijg je hoofdluis weg? 

Hoofdluis krijg je weg door het haar heel goed te kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam 

waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar 

vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je het haar met 

azijn natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken (met het middel Dimeticon erin), 

maar ook dan moet je elke dag goed kammen. 

Hoofdluis heb je niet alleen 

Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat je kind het heeft. Zij 

kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook broertjes en zusjes en vaders en 

moeders moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Ouders kunnen op school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt 

uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over hoofdluis en 

behandeling van hoofdluis:www.rivm.nl/hoofdluis  

Op deze website vind je: 

• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling 

• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 

• Weetjes over luizen 

• Richtlijn Hoofdluis 

• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis 

mailto:gbax@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
http://www.rivm.nl/hoofdluis


 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken op school Parro! Doet u met ons mee? Binnenkort ontvangt  

u van de leerkracht een e-mail zodat u ook Parro kunt gebruiken.  

Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de 

hoogte te houden over het onderwijs. Om van start te gaan met Parro volgt u de volgende stappen: 

 

1 Accepteer de uitnodiging 

Vandaag ontvangt u een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U bent nu 

toegevoegd aan de groep. U ontvangt een tweede mail en gaat u door naar stap 2.  

 

2 Maak je account actief 

Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u een ParnasSys

-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u de leerkracht vragen 

om u opnieuw uit te nodigen. 

 

3 Inloggen 

U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon gebruiken door de app te downloaden 

in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in 

op talk.parro.com.  

 

Wil u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

                                                  

Zoek op ‘Parro’ in: 

 
  Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.  

 

 

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
http://www.parro.com/ouders

