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Statiegeld actie voor Het Prinses Maxima Centrum 
De statiegeld actie is positief verlopen. We hebben afgelopen 
week een hoop flessen en lege kratten bier ontvangen. Via de 
supermarkt kregen we karren waarin we de flessen en kratten 
konden verzamelen. Uiteraard zijn we heel blij met de 
medewerking van Marcel en Thirza Koetsier van supermarkt Plus. 
De flessen en lege kratten zijn vandaag bij de supermarkt 
ingeleverd en het bedrag is al meer dan 200 euro. In de loop van 
volgende week overhandigen we de cheque met de totale 
opbrengst aan Sanne Bontrop. (moeder van Kayden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature oudergeleding MR 
Sietske Veenstra, een ouder vanuit de oudergeleding van de MR, 
gaat afscheid nemen van OBS de Slinge omdat haar zoon naar het 
voortgezet onderwijs gaat. Door het vertrek van Sietske ontstaat 
er met ingang van het schooljaar 2023-2024 een vacature binnen 
de oudergeleding van de MR. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad? Iedere ouder heeft recht 
op medezeggenschap binnen de school. U kunt van dit recht 
gebruik maken als u wilt dat de school rekening houdt met uw 
wensen en ideeën. De Medezeggenschapsraad (MR) is hiervoor 
bedoeld. Via de MR heeft u invloed op de organisatie van de 
school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan het 
schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alles 
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wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen. Het 
schoolbestuur heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het 
advies en soms ook de instemming van de MR nodig. De MR is 
een wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen 
vertegenwoordiging van ouders en personeel. Er vinden 
gemiddeld zes MR-vergaderingen per schooljaar plaats, 
daarnaast zijn er per schooljaar twee bijeenkomsten met de GMR 
van Stichting op Kop. 

Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 
1. De MR geeft advies; 
2. De MR geeft instemming door één of beide geledingen van de 
MR; 
3. De MR moet geïnformeerd worden door de schoolleiding. 
Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een 
MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen 
oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor 
verbetering te doen. 

MR-leden dienen contacten te onderhouden met hun achterban, 
waaruit ze tenslotte zijn gekozen. De MR kan bv. het team of de 
ouderraad raadplegen c.q. informeren bij vragen waar de MR 
advies of instemming over dient te geven. MR-leden zijn niet 
wettelijk verplicht verantwoording af te leggen, maar ze worden 
wel geacht namens de achterban te spreken. Deze 
informatieplicht van de MR ten behoeve van de achterbannen is 
wel wettelijk vastgelegd. Wij vinden de communicatie tussen de 
ouders, personeel en de MR heel belangrijk! Daarom plaatsen wij 
na iedere MR-vergadering een kort verslag over de besproken 
onderwerpen in de eerstvolgende nieuwsbrief. 

Op dit moment bestaat de MR uit 4 leden: 
Oudergeleding 
Ellen Holtmann (moeder van Fynn en Syll Booisma) 
Sietske Veenstra (moeder van Jelmer Visser) 
Personeelsgeleding 
Bea Beugelink 
Astrid van de Werken 
 
Interesse? 
Mocht u vragen hebben, meer willen weten over de MR of u 
direct op willen geven als MR-lid. U kunt ons als volgt bereiken: 
mr@obsdeslinge.nl 
 

Planning: 
· Je kunt je interesse kenbaar maken voor 4 februari 2023; 
· Bij meerdere aanmeldingen volgt er een verkiezing, deze 
procedure is vastgelegd in ons reglement; 



· In de nieuwsbrief van vrijdag 17 februari 2023 stellen de ouders 
die interesse in de MR hebben zich voor; 
· Alle ouders mogen vervolgens hun stem voor 4 maart 2023 per 
e-mail uitbrengen via mr@obsdeslinge.nl ; 
· De kandidaten worden in de week van 6 maart 2023 als eerste 
op de hoogte gebracht van de uitslag waarna vervolgens alle 
ouders geïnformeerd worden via de nieuwsbrief van vrijdag 10 
maart 2023; 
· Met ingang van de MR-vergadering van 17 april 2023 neemt het 
nieuwe MR-lid in het kader van overdracht zitting in de MR. 

Hoofdluis 
Helaas hebben we nog steeds leerlingen met hoofdluis op school. We 
willen graag duidelijkheid scheppen in hoe we hier als school mee om 
gaan. We volgen precies het protocol/stappen die we via de GGD 
krijgen. Als tijdens de controle levende luizen geconstateerd worden 
moet de leerling naar huis om behandeld te worden, tenzij er binnen 
24 uur al een behandeling is geweest thuis. 
Hoofdluis, vragen en antwoorden (1).pdf 

 
Ter extra informatie onderstaand bericht: 
Iedere kinderdagopvang, peuterspeelzaal of school heeft wel eens te 
maken met hoofdluis. Ook bij ons op school zijn luizen geconstateerd.  
Luis in je haar? Kammen maar! 
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. 
Controleer dus vaak en grijp meteen in als je hoofdluis ontdekt. 
Kammen met een speciale fijntandige kam, zoals een luizenkam, is de 
beste aanpak. 
Na elke vakantie wordt er bij ons op school gecontroleerd op 
neten/luizen. Het RIVM heeft, samen met de GGD hierover ook een 
filmpje gemaakt: Luis in je haar? Kammen maar! - YouTube 
Zo controleer je op hoofdluis 

• Een handig moment om je kind te controleren is na het 
douchen. 

• Wanneer je kamt met een luizenkam boven een vel wit papier, 
kun je goed zien of er luizen uit het haar komen. Veeg de kam 
steeds goed af. 

• Kijk vooral goed tussen de haren, achter de oren en in de nek. 

• De hoofdluizen hebben de grootte van een sesamzaadje en 
bewegen. De eitjes, ofwel neten, zien doorzichtig, grijswit of 
bruin van kleur en kleven aan de haren dichtbij de hoofdhuid. 

• Heeft je kind lang haar? Dan is het verstandig staart, vlecht of 
knot in te doen. Hierdoor is er minder haar-haar contact 
waardoor de luizen minder snel overgedragen kunnen worden. 
 

Op het moment dat er luizen worden geconstateerd, dan gelden de 
volgende adviezen: 

1. Kam 14 dagen elke dag het haar met een luizenkam. Ook als je 
eerder denkt dat alles weg is, is het goed om te blijven 
kammen. 

file:///C:/Users/AstridvdWerken/Downloads/Hoofdluis,%20vragen%20en%20antwoorden%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&t=1s


2. Gebruik een fijntandige kam. Er zijn veel verschillende 
verkrijgbaar: van metaal of van plastic, handkammen of 
elektrische. Ze zijn allemaal geschikt, zolang ze maar fijntandig 
zijn. 

3. Kam in nat haar. Door het water raken de luizen in een soort 
shock, waardoor ze een tijd op dezelfde plek blijven zitten. In 
droog haar kruipen de luizen dieper weg zodra ze voelen dat er 
gekamd wordt. Op nat haar hebben de pootjes ook minder 
grip. 

4. Gebruik crèmespoeling om de kam makkelijker door het haar 
te laten gaan. 

5. Het beste is als je van achteren naar voren kamt, van het ene 
oor naar het andere oor. 

6. Als je je kind met voorover gebogen hoofd boven de wasbak 
kamt, kun je de luizen goed zien. Een stuk wit papier helpt ook. 

7. Veeg de kam tussendoor steeds schoon. 
8. Een trucje om neten makkelijk te verwijderen is om een doekje 

met azijn op het haar te deppen. De neten kunnen daarna met 
de nagel makkelijker verwijderd worden. Kijk wel eerst even of 
je kind geen kleine wondjes heeft, dan prikt het zo! 

9. De beste bestrijding is kammen, kammen, kammen. Maar een 
antihoofdluismiddel kan wel erbij gebruikt worden. Wij raden 
een middel aan waar dimeticon in zit. 

10. Hoofdluizen verspreiden zich door haarcontact. Bijvoorbeeld 
wanneer je elkaar knuffelt of wanneer kinderen lichamelijk 
contact hebben tijdens het spelen. Het wassen van kleding en 
beddengoed is dan ook niet nodig. 
 

Je mag, mits hoofdluis is behandeld, gewoon naar school, de sportclub 
en/of de kinderopvang. Als tijdens de controle levende luizen 
geconstateerd worden moet de leerling naar huis om behandeld te 
worden, tenzij er binnen 24 uur al een behandeling is geweest thuis! 
Voor verdere vraag- en antwoorden verwijzen we u graag naar de 
folder in de bijlage. 
 
Aanwezigheid directeur en locatiecoördinator  
Peter: maandag en woensdag   
Astrid: gehele week  
  
Team OBS de Slinge  

 


