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EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kan je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een





pakje koffie of thee mee? Deze week dronken we koffie van Fien (Rosanne), Annick
(Senne) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Darina & Baykan (Zeynep).
Het weekend van 25 en 26 november  is het de beurt aan Canan & Salih (Ecem K).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van elkaar in deze herfstige tijden.
Leefgroep 2 sluit het project wilde dieren beestig af.
Leefgroep 3 gaat van start met een kookproject.
Leefgroep 4 heeft een toneelproject over sport.
…

je luizen kan wegkammen?

Wat heb je nodig?
kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem • kom lauw water •
2 handdoeken • witte servetten of keukenrol
Hoe ga je te werk?
1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar zeer nat met
lauw water.
2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen.
3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam.
4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het
voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere
oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich
zo dicht mogelijk bij de huid.
5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet.
Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm groot en grijs-wit tot
bruin van kleur.
6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een
tandenstoker.
7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in
de andere richting: van voor naar achter, dus van het voorhoofd naar de nek. Start
weer bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Veeg
telkens af aan het keukenpapier en kijk of je luizen ziet.
8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een
handdoek.
Heb je luizen gevonden?
● Herhaal dan het kammen om de 3 dagen. Tot je geen enkele luis meer vindt.
● Controleer ook alle huisgenoten op luizen.
● Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C, gedurende 5
minuten.
● Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°C. Herhaal
dat om de 3 dagen, gedurende 2 weken.
● Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg daarom
dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. Of steek ze een nacht in
de diepvries, want ook dat overleven luizen niet.

Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of
apotheker
In bijlage vind je deze uitleg in een beeldverhaal. Wie een gekopieerde versie wil kan die
opvragen bij Eva
●

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/

●

●

Volgende week donderdag (23 november) organiseren we om 8u40 een
luizencontrole, hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die willen meehelpen
met de luizencontrole. Op woensdag 29 november doen we een tweede controle.
Als iedereen op voorhand de kinderhoofdjes controleert, dan zou dat super zijn!
Chris ( keuken) zoekt gewone diepe- en platte borden.

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet! Wie
zetten we deze week speciaal in de kijker?
●
●

●
●
●

●

●
●

Valeria (Viktoria) waste de handdoeken van leefgroep 3 in de vakantie.
Roland en Claudia om geregeld de afwas te doen op woensdag, Frans (chauffagist)
te ontvangen voor de herstelling van de verwarming in de keuken, koffie te maken
en de koffiezet te ontkalken,... en zo veel meer.
Bedankt aan de ouders van de derde om aanwezig te zijn op de
leefgroepvergadering en mee te denken over het nieuwe project.
Sofie ( Marthe) schonk bureaumateriaal. Zij kopieerde het beeldverhaal “Hoe
behandel je je kind als het luizen heeft?”
De spaghettiavond op 22 september bracht € 633,77 op voor de school. Nog eens
dank je wel aan alle begeleiders, vrijwilligers en ouders die meehielpen en een heel
dikke merci aan Claudia, Geert, Jo en Hillevi.
Nog een dikke merci voor Filip ( Ciska en Anton). Hij hielp leefgroep twee met de
opstart van een kunstig project. Hij bezorgde ons ook het boek ‘Van hier tot daar’.
Uitgebracht door het S.M.A.K. (kunstmuseum) over ‘kinderen op de vlucht.’
Anne, Petra (o ud-ouder en stuurgroeplid) en Margo (M
 ingus) maakten een flyer waarop
de werking van De Buurt kort en bondig wordt uitgelegd.
Bart (F
 inn) gaf ons een stapel grote vellen papier.

Rosie dochtertje van Karolien en Robin, zusje van Sus en Louis. Proficiat!
WAT? WOOOW! WWWWWWWWWWWWWWetenschap!
Kan je kanker behandelen met geluid? Hoe gevaarlijk is een USB-stick die je vindt op
straat? Waar komt de vis op je bord vandaan? Hoe feestten mensen in de middeleeuwen?
Ontdek het op zondag 26 november 2017 op Wooow, een gratis en wonderlijk
Wetenschapsfestival in het MIAT in Gent. Tientallen wetenschappers zijn die dag present
om je te laten proeven van hun onderzoek.
Wooow is er voor kleine én grote kinderen, dus de  papa’s en mama’s kunnen ook nog iets
bijleren.  Er zijn veel verschillende activiteiten: voor kinderen van 8 tot 12 zijn er
workshops. Interesse? Schrijf je snel in voor een workshop want er zijn nog maar enkele
vrije plaatsen. In de namiddag is er een ‘experimentenmarkt’ met zie-dingen, doe-dingen en
ontdek-dingen.
http://www.wooowfestival.be/

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Dit weekend

Weekend van 25-26 november

Leefgroep 1

Fusun & Yusuf (Elizan)

Elke & Karel (Aldo)

Leefgroep 2

Rebecca & Stijn (Stan)

Annick & Frank (Senne)

Leefgroep 3

Belkiz & Musa (Esma)

Sita & Tarkan (Ilayda)

Leefgroep 4

Margo & Koen (Mingus)

Elza & Sven (Jitte)

MAALTIJDEN
 Inschrijven en betalen moet vooraf. Kostprijs voor één maaltijd: 3 euro voor leefgroep 1 en 2, 4 euro voor
3de en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen.
Op maandagmorgen kunnen ouders inschrijven op het secretariaat of bij Chris: welke dagen hun kind(eren)
blijven eten en betalen. Zonder inschrijving en betaling  kan er helaas niet gegeten worden.
DE KEUKEN
VAN CHRIS

BEURTROLLERS

8u00- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Marokkaanse
bonenschotel:
kidneybonen en
azukis (rode bonen),
kikkererwten en veel
wortel, couscous met
rozijntjes,
komkommer met
muntdip

Tofu uit de oven
gebakken,
bloemkool met
komijn, pompoen
curry en
kurkumarijst,
tomaat met witte
boontjes

Gevulde paprika met
bulgur, boontjes en
lamsgehakt en een fris
witloofslaatje

Tortilla: Spaanse
omelet met aardappel.
erwtjes en paprika, sla
met koolrabi

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Fien (Rosanne), op dinsdag Barbara (vrijwilligster), op
donderdag Asja en op vrijdag Veerle (Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat? Dank alvast.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Geert
Geert
Geert
Raf
Geert
Sareh
Sareh
Sareh
Sareh
Sareh
Chris (kok)
Chris (kok)
Chris (kok)
Chris (kok)
Asha
Asha
Geert
Asha
Asha
Alberta
Geert
Els (Mong)
Alberta
Geert
Myriam
Alberta
Tamara ( Janosh,
Alberta
Leander)
Geert
Myriam
?
Geert
Mieke (Nel)

Geert
?

Menmun (Ensar,
Azad)

2 studenten

Geert
?

