
BELANGRIJKE  DATA  

 

 

dinsdag 

woensdag 

donderdag 

Fruitdagen: 

WolderWeetje 

Maandag 7 september 

Parro bericht                     
 

Beste ouders, 

 

Het programma Parro, dat wij op school o.a. gebruiken om te communiceren, 
heeft in de zomervakantie een migratie ondergaan. Hierbij zijn enkele proble-

men ontstaan. 

Het lukt voor sommige ouders niet om in te loggen of ze zien alleen de groep 

van vorig jaar. 

Parro heeft aan ons gevraagd of ouders die hiermee problemen ondervinden 

het volgende willen doen: 

Ervaart u inlogproblemen, wilt u dan een mail sturen 

naar support@parro.com met in het bericht: 

* het e-mailadres van het Parro-account 

* een korte beschrijving van het probleem waar u tegenaan loopt 

* een korte beschrijving van de acties die u al gedaan heeft om het  probleem 

zelf op te lossen 

 

 

Groep 1 t/m 4 wieltjes 
dag 

Woe 16 september 

Groep 5 t/m 8 wieltjes-
dag 

Don 17 september 

Studiedag: kinderen vrij Ma 21 september 

Herfstvakantie  19 t/m 24 oktober 

10 minuten gesprekken 27 en 30 oktober 

Nationaal schoolontbijt Di 3 november 

Week van respect 9 t/m 13 november 

Studiedag: kinderen vrij  Do 12 november 

Sinterklaas viering Vrij 4 december 

Kerstviering Do 17 december 

Kerstvakantie: vrijdag 
18 dec om 12.00  
kinderen vrij 

21 dec t/m 3 januari  

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     KvK 65217055  

mailto:support@parro.com
mailto:info@lunchkidz.nl


MAAK KENNIS MET DE NIEUWE GYMJUFFEN EN -MEESTER! 

 

 

JUF ILSE 

 

Hey! Mijn naam is Ilse en ik ben 19 jaar. Ik zit op 

school bij Landstede Harderwijk en loop dit jaar bij 

GA! Harderwijk stage.  

Ik voetbal bij DVS’33 Ermelo in het eerste van de 
vrouwen. Daar train ik op maandag en woensdag en 

speel ik een wedstrijd op zaterdag. 

Ook ben ik nog badjuf bij Interactie Ermelo. Hier 

geef ik zwemles en houd ik toezicht. 

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met foto’s maken 
en gamen. Ook vind ik het heel erg leuk om te ska-

teboarden. 

 

Tot in de gymles! 

 

 

 

 

 

JUF JULIA 

 

Hoi! Mijn naam is Julia Roskam. Ik ben18 jaar 

en woon in Lelystad. Ik zit nu in het 3e jaar 

van Landstede sport en bewegen, het profiel 

dat ik gekozen heb is SBG(Sport, bewegen & 

gezondheid).  

Zelf fitness ik buiten school ook vaak. Dit is 

ook mijn grootste hobby samen met paardrij-

den. Ik doe dit veel in mijn vrije tijd. Ik heb 

veel plezier in wat ik doe, op school maar ook 

in mijn vrije tijd. Ik kijk uit naar dit jaar! 

Julia Roskam 

 



MEESTER MITCHEL 

 

Mijn naam is Mitchel van Wijk. Ik ben 20 jaar 

en woon in Amersfoort. Ik woon samen 

met mijn ouders en ik heb nog een oudere 

zus die niet meer thuis woont.  

Mijn hobby`s zijn voetballen en spelletjes 

spelen met vrienden. Ook vind ik het heel 

erg leuk om voetbaltraining te geven.  

Ik ben op dit moment aan het herstellen van 

een operatie aan mijn rechterknie, maar dat 

houdt me niet tegen om anderen te laten 

sporten!  

 

 

 

 

 

 

 

JUF ANNA-RUTH 

 

Mijn naam is Anna-Ruth Hillebrand, ik ben 

20 jaar en woon samen met mijn ouders, 

broer, zus en zusje in Zeewolde.  

Mijn hobby’s zijn volleyballen en paardrijden. 
Op zaterdag en in de vakanties werk ik bij 

ons thuis op de vruchtboomkwekerij.  

Momenteel zit ik in het 3de jaar van de op-

leiding Sport en Bewegen niveau 4. Ik heb 

heel veel zin in deze nieuwe stage en hoop 

er veel te leren. 



Hoofdluis controle  
  

Beste ouders/verzorgers,  

  

Normaliter vragen wij na elke vakantie ouders om op school de kinderen te komen controleren op hoofdluis. Vanwege de 
huidige maatregelen omtrent het coronavirus, vragen wij voorlopig geen luizenouders in de school. Daarom willen wij u 
vragen om uw kind thuis regelmatig en goed te controleren. Onderstaande informatie over hoofdluis is afkomstig van de 
website van het RIVM:  

  

Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. 
Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u 
hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam.   

  

Controleren  
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofd-
luizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat 
zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).  
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een van uw gezins-
leden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en 
oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.  

  

Behandelen  
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 
dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizen-
kam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.  

  

Hoe kunt u kammen?  
Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker als u crèmespoe-
ling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.  
Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een fijntandige kam (zoals een 
luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofd-
huid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.  
Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg.  
Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar azijn op zit. Dan 
laten de neten makkelijker los.  
Spoel de crèmespoeling uit het haar.  
Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.  

  

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u twee weken 
lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen 
worden steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine.  
  


