
 

 

   

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN VESTIGING CLC / CMC 

Week Wijzer 

REDACTIE: A.M. ALDERLIESTEN & E.C.J. WAKKEE 
JRG10 NR 22, 7 FEBRUARI 2018 

INHOUD OASE 

   

OASE 

AGENDA 

MEDEDELINGEN 

VASTE ZAKEN 

Week 6 – Dat is schrikken 
Voor sommige mensen blijft het een leuk spelletje om elkaar aan het schrikken te maken. De een is 

een veel dankbaarder slachtoffer dan de ander. Vaak uiten meisjes hun schrik meer dan jongens; zij 

gillen keihard als ze de stuipen op het lijf gejaagd worden. Dat heeft ook wel wat. Kun jij je een 
achtbaan of spookhuis voorstellen zonder die gillende meiden? Het zou er een stuk saaier van 

worden. 
 

Ineens realiseer je je dat je iets bent vergeten: morgen een boekpresentatie, of dat je beloofd had 

om op te passen, of dat je fietssleutel nog in je fiets zit; het maakt niet uit wat. Maar ineens slaat je 
hart op hol, je krijgt een kleur en je schiet overeind. Je schrikt je rot. Gek eigenlijk. Waar zo’n 

gedachte ineens vandaan komt? En wat moet je met die schrik? Het is dan meestal toch al te laat 
om er nog iets aan te veranderen. 

 
In de 12+ bijbelrubriek aandacht voor de schrik van de koning die letters op de muur ziet 

verschijnen, voor de schrik van Jezus’ leerlingen die meemaken dat hij macht heeft over de wind en 

de zee, en voor de schrik van de stadsbestuurders die Paulus lieten geselen. Ook vader Isaak schrikt 
van de fout die hij heeft gemaakt. Maar de koning uit het boek Jeremia schrikt juist niet, en dat is 

geen goed teken. 

 AGENDA 

   

  

  PLANNING 2017-2018 
WO 7-feb   15.00 rondleidingen voor nieuwe leerlingen en hun ouders (BES-POO) 

DO 8-feb 

  

H5i afsluitende bijeenkomst hbo-traject In-Holland 
14.20-16.00 CAE (vwo extra voor 11 V5 lln ) L115  
15.10 herkansingen M3-M4 
H4i 19.00 1e aandeelhoudersvergadering (aula CMC)  
19.00 ouderavond lj1 bevorderingsnormering en route VO (aula CLC)  

VR 9-feb   inleveren definitieve versie profielwerkstuk 

  10-11 feb 

  

11-17 feb TTA RMT bezoek in Capelle 
ondersteuningslessen examenklassen 

MA 12-feb   

 DI 13-feb   19.00 presentatie IR en Engelandreis tto-2  aula CLC* 

WO 14-feb 

  

13.15-15.00 meeloopmiddag voor lln groep 8 
Valentijn rozenactie  

DO 15-feb 

  

14.20-16.00 CAE (vwo extra voor 11 V5 lln ) L115  
19.00 studievoorlichting HBO/WO  
13.15 motivatie onderzoek voor geselecteerde leerlingen H3 H4 A4 

VR 16-feb 

  

lj1-2 valentijnsdisco  



 

 

  17-18 feb     

MA 19-feb   toetsweek  

DI 20-feb   toetsweek  
19.00 voorlichting IBC ouders havo3/mavo 4 

WO 21-feb 

  

toetsweek  
Aanmelding Rekentoets-maart 2018; cijferverbetering (voorlopige datum) 
15.00 rondleidingen voor nieuwe leerlingen en hun ouders (BES-POO) 

DO 22-feb 

  

toetsweek  
17.00-19.00 Open Dag Light  

VR 23-feb   toetsweek  
 

 

 MEDEDELINGEN  

  

Rekentoets 

Informatie over de rekentoets is te vinden in de bijlage 

 

IBC neemt promotiefilmpjes op 

Afgelopen donderdag was het IBC-lokaal verbouwd tot montageruimte want de leerlingen namen 

filmpjes op om hun producten te promoten. In een computerlokaal was een heus green screen 

geïnstalleerd zodat  er ook met andere achtergronden gefilmd kon worden. Het resultaat: zes mooie 

en leuke promotiefilmpjes! Aanstaande donderdag vindt de eerste aandeelhoudersvergadering 

plaats. Op deze avond presenteren de zes bedrijven zich en kunnen geïnteresseerden een aandeel 

kopen (€ 5 p/s). De avond begint om 19:00 uur. 

    
 

Een hoofd vol bloedzuigers 

Als je denkt dat alleen kinderen op de basisschool hoofdluis krijgen, dan heb je het mis. Een op de vijf 

middelbare scholieren heeft hoofdluis. Dat heeft overigens niks te maken met vies of schoon zijn. Hoofdluis 

oplopen is gewoon vette pech. Heb je geen zin in een hoofd vol jeuk? Laat dan elke week even je haar 

checken, zodat je snel kunt handelen en anderen minder snel besmet. Tien vragen over hoofdluis: 

1 Veranderen hoofdluizen van kleur door mijn bloed? 

 Hoofdluizen zijn parasieten: ze leven van mensenbloed. De beestjes zijn ongeveer zo groot als een 

sesamzaadje en lichtbruin of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruin van kleur. 

2 Hoe snel planten luizen zich op mijn hoofd voort? 

 Na ongeveer een week komen de jonge hoofdluizen uit het ei gekropen. Deze jonge hoofdluizen 

groeien in een week uit tot volwassen mannetjes- en vrouwtjesluizen. Volwassen hoofdluizen kunnen 

paren en weer eitjes leggen. Een vrouwtjesluis legt ongeveer 5 à 6 eitjes per dag. Een volwassen 

hoofdluis leeft ongeveer 2 weken. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg belangrijk. 

3 Kan hoofdluis ook in mijn schaamhaar gaan zitten? 

 Nee, schaamluis is een ander beestje dan hoofdluis. Hoofdluis= Pediculus humanus, Schaamluis= 

Pthirus pubis. 

4 Moet ik mijn haar afknippen als ik hoofdluis heb? 

 Mensen met lang haar hebben meer kans om luizen op te lopen en weer aan een ander te geven. De 



 

 

hoofdluis kan echter ook prima leven op een hoofd met kort haar. Je hoeft je haar dus niet af te 

knippen, maar je moet wel elke dag je haar goed kammen met een speciale kam (zie verderop). 

5 Kan ik de luizen van mijn hond krijgen? 

 Nee, hoofdluizen komen alleen op mensen voor en niet op (huis)dieren. Op dieren zitten andere 

soorten luizen. 

6 Hoe ver kunnen luizen springen? 

 Hoofdluizen kunnen niet springen en ook niet via meubels, gordijnen of kleding naar je hoofd kruipen. 

Ze kunnen eigenlijk alleen goed bewegen op haar. Zij hebben hiervoor speciaal ontwikkelde klauwtjes. 

Als twee mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen luizen van het ene naar het andere hoofd lopen. Verder 

komt de luis niet. Als je luis hebt, hoef je dus niet extra vaak je kleren te wassen of het huis schoon te 

maken. 

7 Kun je luis krijgen doordat eitjes in je haar waaien? 

 Nee. Hoofdluizen leggen 5-6 neten (eitjes) per dag. De moederluis plakt de neten stevig vast aan het 

haar. Als de neet eenmaal los is van het haar, bijvoorbeeld na het kammen met een luizenkam, dan 

plakt deze niet meer en valt uit het haar. Deze neet ontwikkelt zich dan niet meer verder en gaat 

dood. 

8 Welke ziektes brengen hoofdluizen over? 

 Hoofdluizen brengen geen ziektes over. Wel kunnen er soms huidinfecties ontstaan doordat beet- of 

krabwondjes gaan ontsteken. 

9 Moet ik iets chemisch in mijn haar smeren als ik hoofdluis heb? 

 Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. 

Dat moet met een fijntandige kam, zoals een luizenkam. De eitjes van de hoofdluis, de neten, kun je 

het moeilijkste wegkammen. Die plakken namelijk aan je haar. Als je azijn op je haar dept, laten de 

neten los. Je kunt een shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag 

goed kammen. 

10 Kan ik hoofdluis aan mijn vrienden doorgeven? 

 Ja, dat gaat best makkelijk. Als jullie met jullie hoofden bij elkaar zitten, kunnen luizen van het ene 

hoofd naar het andere hoofd ‘overlopen’. Bijvoorbeeld als je samen een selfie maakt. Vaak hebben 

vrienden tegelijkertijd hoofdluis. Daarom is het belangrijk om ook aan hen te vertellen dat je hoofdluis 

hebt, zodat zij ook kunnen controleren. 

Kijk voor meer informatie en filmpjes op www.rivm.nl/hoofdluis 

http://www.rivm.nl/hoofdluis


 

 

 

 

  VASTE ZAKEN  

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

  

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de 

periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 
 
 Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden  

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

   

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

