
   
 

   
 

 

  

                                                                                     15-04-2021 NR. 11 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Inspectie bezoek 
 
Woensdag 7 april heeft er een thema onderzoek plaats gevonden op onze school door de inspecteur van 
onderwijs, dhr. E. van Baarschot. 
Het thema was analyseren en afstemmen.  
Het rekenen in groep 6 en begrijpend lezen in groep 7 waren het onderwerp van gesprek. 
Juf Ulrike, meester Jens, kwaliteitsondersteuner Manon en ondergetekende namen deel aan het 
onderzoek. 
 
De inspecteur was blij te horen dat we de juiste stappen aan het nemen zijn als team. 
Kijken naar de leerlingen 
Aansluiten bij de interesse van de leerlingen 
Leerkrachten stemmen af op de behoeften van de leerlingen 
Directeur en kwaliteitsondersteuner stimuleren en volgen de leerkrachten en leerlingen. 
 
De inspecteur was tevreden en gaf als oordeel een GOED! 
Natuurlijk zijn wij als persoon verschillend (net als de leerlingen) en zijn we nog niet allemaal even ver in 
deze ontwikkeling. Maar we gaan er samen komen! 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Wilma Louwers 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
                                         

                                               
 
 
 



   
 

   
 

Luizen 
 
Luizen zijn een vervelend en hardnekkig probleem. Het vraagt om een snelle en nauwkeurige behandeling, 
die dagelijks, twee weken achter elkaar gedaan moet worden. 
Het is verstandig om uw kinderen goed te controleren. Dat kunt u doen door het hele gezin de haren te 
kammen met een netenkam boven een lichtgekleurd, glad vlak (bijv. boven de wastafel of een witte sloop). 
Er is ook een Nisska-kam of Assy-kam te koop waarmee u de vastzittende neten kunt verwijderen (zeer 
aan te bevelen!). Mocht u hoofdluis constateren kunt u bij elke apotheek of drogist advies inwinnen omtrent 
een effectieve bestrijding van dit ongemak zoals een lotion of shampoo. Lees wel eerst de bijsluiter en 
vraag de drogist of apotheek naar eventuele bijwerkingen.  
Blijf ook na de behandeling alle gezinsleden nog regelmatig en preventief controleren op hoofdluis.  
 
Met nadruk wil ik u erop wijzen, dat als bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, dit zeker niet betekent 
dat bij deze kinderen onvoldoende lichaamshygiëne in acht zou zijn genomen. Ongeacht de 
lichaamsverzorging kan iedereen acuut besmet raken met hoofdluis. Hoofdluis oplopen is gewoon pech 
hebben. 
  
In verband met de corona maatregelen kunnen wij momenteel op school niet “luizenpluizen”. Wij verzoeken 
u daarom om zoveel mogelijk zelf te controleren. 
 
 

Met vriendelijke groet,                                                                             

                                                
Team basisschool Schepelweyen 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
AGENDA 
Dinsdag 20 april Eindcito leerlingen groep 8.  
Woensdag 21 april Eindcito leerlingen groep 8. 
Maandag 26 april Studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
Dinsdag 27 april Koningsdag, alle leerlingen zijn vrij. 
Maandag t/m 
Vrijdag 

3 mei t/m  
14 mei 

Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij. 

 
  
 _________________________________________________________________________________________ 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 29 april op de website 


