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Beste ouders,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. En nog steeds
hebben we helaas te maken met het coronavirus. Ik heb u via een
brief op de website van school laten weten waarom we het dringende advies van de overheid, om in de gangen en de aula mondkapjes
te dragen, overnemen. Deze brief staat verderop ook in deze
nieuwsbrief. Helaas zien we nu dat veel leerlingen geen mondkapje
gebruiken. Ik ga er vanuit dat direct na de herfstvakantie mondkapjes worden verplicht tijdens leswisselingen en in de aula. Premier
Rutte heeft afgelopen dinsdag verteld dat daartoe een nieuwe wet in
voorbereiding is. Het is in het belang van iedereen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De kantine blijft
voorlopig gesloten. Een uitgebreid onderzoek over de luchtkwaliteit
in onze lokalen heeft plaatsgevonden. Gelukkig is daaruit gebleken
dat we ons niet al te veel zorgen hoeven te maken. Van belang is
wel dat we na iedere les de lokalen goed blijven doorluchten en dat
zoveel als mogelijk ramen open staan. We zullen door middel van
Co-2 meters het klimaat in de klassen blijven bewaken.
Tot slot wil ik alle ouders en of verzorgers een fijne vakantie in
goede gezondheid toe wensen.

AGENDA
12-10 T/M 16-10
INLEVEREN PORTFOLIO BIJ
EXAMENCOMMISSIE
19-10 T/M 25-10
HERFSTVAKANTIE
2-11
STUDIEDAG. LEERLINGEN
LESVRIJ
9-11 EN 10-11
EINDGESPREKKEN FASE 3
LEERLINGEN
11-11 T/M 13-11
INLOOPDAGEN

Hoofdluis
9 oktober 2020
Hoofdluis
Bij één of meerdere leerlingen op school is hoofdluis geconstateerd. Dat is natuurlijk voor deze leerlingen en hun
ouders erg vervelend, maar het is beslist geen schande. Hoofdluizen zijn echte ‘overlopers’ en zijn geen teken van
slechte verzorging; in principe kan elk kind en elke volwassene hoofdluis oplopen. De attente ouders hebben het
meteen laten weten, zodat alle andere ouders hun kind kunnen controleren. Dit is belangrijk, omdat hoofdluis
zich erg snel verspreidt.
Luizencontrole
Controleer dus uw kind(eren) en uzelf nauwkeurig. Dat doet u door goed tussen de haren te kijken. Soms kunt u
de hoofdluizen zien bewegen. Maar ook als u geen luizen ziet en wel grijswitte puntjes, is er waarschijnlijk sprake
van hoofdluis. Die puntjes, de neten, kunnen zich ontwikkelen tot luizen. Om vast te stellen of het om hoofdluis
gaat, kunt u het haar kammen met een luizen- of netenkam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op
het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Inspecteer in ieder geval
goed het haar achter de oren en in de nek.
Behandelen
Constateert u luizen, begin dan meteen met het behandelen en kijk de rest van het gezin goed na. Behandelen
kan op twee manieren: de uitkammethode of een hoofdluismiddel in combinatie met kammen. De uitkammethode heeft de voorkeur in verband met brandbaarheid van enkele middelen in combinatie met haar, de kosten en
resistentie van sommige middelen.
Met nadruk wordt erop gewezen, dat u alleen moet behandelen indien u hoofdluis aantreft en/of bij onbehandelde neten die zich dichter dan enkele centimeters bij de hoofdhuid bevinden. De hoofdluismiddelen werken niet
preventief.

Melden
Om adequaat op de hoofdluisproblematiek te kunnen reageren, vragen wij u om aan de school door te geven als
u hoofdluis bij uw kind aantreft. Meld hoofdluis ook bij ouders van vriend(inn)en, bij logeerpartijen en eventueel
bij clubs.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de GGD Zuid Limburg , afdeling Jeugdgezondheidszorg,
telefoonnummer 088 - 119 12 00, of via de website van de GGD

Titel: toelichting coronamaatregelen op school

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,

Wij ontvangen vragen van ouders over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij
geven we u een korte toelichting.

Onderwijs zo lang mogelijk open
We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het
belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke
leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te
laten vinden.
Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan.
Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd
in het protocol “Volledig openen vo-scholen”.
Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school.
We begrijpen dat dit voor de leerlingen niet altijd prettig is. Wij willen u er echter op wijzen dat het dringende advies tot
het dragen van een mondkapje zich beperkt tot de horecalessen, het verblijf in gangen, de aula en de gymzaal tijdens
pauzes. Het grootste deel van de tijd op school dragen de leerlingen geen mondkapje en ondervinden hier dan ook geen
hinder van. We vragen nogmaals uw begrip voor deze regel.
Overige regels
Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is
belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling
hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen
en -doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat
door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij aan het
inperken van de verspreiding van het coronavirus.

Vragen?
Mocht u verdere vragen hebben over het dragen van een mondkapje op school of over andere (hygiene) regels, dan
kunt u contact opnemen met administratie@terranigra.nl.

