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Naschoolse activiteiten 
Altijd weer leuk en net weer iets 
anders. Er kan weer worden 
ingeschreven op de VSD 
activiteiten. Dit kan via: 
http://www.skillsforkids.nl/index
528.php?!=28 
Op maandag is er voor de 
kinderen uit de groepen 3,4en 5 
koud koken. 
Op dinsdag voor de kinderen 
uit de groepen 1 en 2 Judo en 
voor de kinderen uit de groepen 
6, 7en 8 Graffiti. 
Reageer snel, want er is over 
het algemeen veel animo. Vol 
is vol. 
 
Ouderbijeenkomst pre-
puberteit  

 
Op maandag 8 april as. 
organiseert CJG Segbroek een 
ouderbijeenkomst pre-
puberteit. Deze bijeenkomst is 
bedoeld als steuntje in de rug 
bij de opvoeding van pre-
pubers. De doelgroep zijn de 
ouders met een kind tussen de 
9 en 12 jaar. 
De bijeenkomst zal gaan over 
de veranderingen bij kinderen 
richting de puberteit. Rond het 
10e levensjaar gaan veel 
kinderen een nieuwe fase in. 
Ze gaan anders doen, denken 
en voelen. Je kunt hierbij 
denken aan de ontwikkeling 
van het puberbrein. 
Wat kun je doen om contact te 
houden met je kind? 
Met andere ouders kunnen 
ervaringen worden uitgewisseld 
en krijg je handvatten hoe om 
te gaan met bepaalde situaties. 
De avond wordt verzorgd door 
schoolverpleegkundige Metha 
Smit en pedagogisch adviseur 
Anne Jansen. 
Voor meer informatie: Anne 
Jansen 
Tel: 06 33312908 
Mail: 
anne.m.jansen@denhaag.nl 
Het adres van het CJG is 
Hanenburglaan 373 

Tijd: 19.30- 21.00 uur. 
 
Lachende luizen

 
Werkelijk goede luisteraars kan 
het niet ontgaan zijn…..er klinkt 
af en toe heel zacht gelach en 
gejuich in de school. 
Het is het gejuich dat bij een 
gewonnen wedstrijd zou 
passen. In zekere zin klopt dit 
ook wel. De grootste vijand van 
de hoofdluizen is namelijk 
verslagen, de groep 
luizenmoeders. Zij gaan na 
jaren van trouwe dienst deze 
taak achter zich laten, niet 
omdat ze de bezigheid beu 
waren, maar simpelweg omdat 
hun kinderen de school gaan 
verlaten aan het einde van dit 
schooljaar.  
Als je dan als schoolhoofdluis 
hoort dat er geen opvolgers zijn 
om hen te signaleren en uit te 
roken, kan je met je 
luizenkornuiten een feestje 
gaan bouwen, vandaar dus! 
In de tijd dat er nog geen 
controles werden gedaan, 
hadden we met regelmaat  
hoofdluisuitbraken. Dat was 
bepaald geen pretje. Zowel niet 
voor de kinderen als voor hun 
ouders. Door het instellen van 
controles na elke vakantie, is 
het probleem uiteindelijk in de 
kiem gesmoord. De 
leerkrachten kunnen deze 
controles niet voor hun 
rekening nemen. We zijn dus 
afhankelijk van hulpvaardige 
ouders. Veel tijd en inspanning 
vergt het niet. De knowhow kan 
nog worden uitgewisseld met 
de huidige luizenmoeders. Het 
zou fijn zijn als elke groep zijn 
eigen “Luizenpluizer” zou 
hebben. Het hoeven dus niet 
altijd moeders te zijn, vaders en 
opa’s en oma’s mogen ook, 
mits ze heel goed kunnen zien! 

U kunt zich aanmelden bij de 
groepsleerkracht. Bedenk: 
“Voorkomen is beter dan 
genezen” en bij regelmatige 
controle hebben we niets te 
vrezen! Dankzij U???? 
U begrijpt dat we de 
scheidende luizenmoeders heel 
dankbaar zijn voor hun inzet! 
 
De Duinenmars 

 
Er hebben zich 51 mensen 
aangemeld om deel te nemen 
aan de Duinenmars  op 
zaterdag 6 april as. 
Er wordt om 9.30 uur gestart op 
de Machiel Vrijenhoeklaan.  
Bij de vlag van de 
Bavinckschool is er drinken en 
wat lekkers af te halen voor 
onderweg en natuurlijk worden 
jullie aangemoedigd! Tot 11.30 
uur staan we bij de finish jullie 
op te wachten. Het meelopen 
gaat op eigen gelegenheid. Er 
lopen geen meester en juffen 
mee. Zorg voor goede 
schoenen, want blaren zijn 
geen pretje.. 
 
Agenda 
Zaterdag 6 april: Duinenmars 
Woensdag 10 april: Museon gr. 
Geel.  De bus vertrekt om 8.45 
uur. 
Woensdag 17 april: Museon gr. 
Blauw. De bus vertrekt om 8:45 
Donderdag 11 april: 
Sponsorloop (onderdeel van de 
Koningsspelen) 
Vrijdag 12 april: Koningsspelen( 
Lied met dans op het plein rond 
8.30 uur).  Ontbijt in de klas. 
 
 
 
Bijlage 
De bijlage wordt verzorgd door 
groep Geel 
 
Het team van de Bavinckschool 
wenst u een fijn weekend. 
 
 
 

http://www.scoh.nl/bavinck
http://www.skillsforkids.nl/index528.php?!=28
http://www.skillsforkids.nl/index528.php?!=28
mailto:anne.m.jansen@denhaag.nl


 
 


