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CONTINUROOSTER: INFORMATIEAVOND 

Op 12 november a.s. om 20.00 uur houdt de MR/SR een informatieavond met 
betrekking tot de mogelijke invoering van het continurooster. Een fysieke 
informatieavond op school kan helaas niet plaatsvinden vanwege de corona 

maatregelen. We vinden het echter wel belangrijk om jullie zo goed mogelijk te 
informeren. Er zal daarom een presentatie worden gegeven via Microsoft Teams. 

Via de link, die gestuurd is via Parnassys, kunt u deelnemen aan deze 
informatieavond. 
 

Om ongeveer te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, zouden we het 
fijn vinden als u via de agenda in de Parro-app intekent of u aanwezig zult zijn.  

Mocht u vooraf vragen hebben, zou u deze dan willen mailen naar 
sr.sintlambertus@gmail.com?  
Wij verzoeken u de aanmelding en vragen uiterlijk 5 november door te geven. 

Wij hopen op een grote opkomst.  
Werkgroep continurooster vanuit de MR/SR 

 
 

THUIS LUIZENCONTROLE 
Omdat we i.v.m. Corona zo min mogelijk mensen van buitenaf in onze school 
willen hebben, is er gekozen om de ouders, die normaal gesproken de 

hoofdluiscontroles in school doen, af te zeggen. 
Daarom willen we aan u vragen om de hoofdluiscontrole zelf te doen bij uw 

kind(eren). 
De beste manier is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste 
onderzoeksmethode en de beste. 

De makkelijkste methode (voor lange haren) is: 

- haren wassen en crêmespoeling indoen en niet uitspoelen 

- het haar d.m.v. een scheiding in 2 stukken verdelen en deze beide stukken 
ook weer in 2 stukken verdelen. Met 3 elastiekjes 3 gedeeltes van de haren 
vastzetten. 

- van onder naar boven pluk voor pluk één gedeelte doorkammen met een 
met een lichte/witte netenkam 

- de kam regelmatig bekijken om luizen en/of neten te ontdekken 

- wanneer deze in de kam zichtbaar zijn, de kam onder de kraan afspoelen 
 

Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag aan de 
leerkracht doorgeven.  

mailto:sr.sintlambertus@gmail.com


Zoals gezegd is de “natte-kam-methode” ook de beste behandelmethode. Evt. in 

combinatie met de behandeling met een chemisch bestrijdingsmiddel (van de 
drogist). 

Kijk voor meer informatie op www.hoofdluis.org  
Evt. instructie via: https://youtu.be/57zUEfVgwDY of andere filmpjes. 
 

 
JONG NEDERLAND MINIOREN 

Zaterdag 31 oktober is er weer een miniorenochtend.  
Het is van 10:00-12:00u.  
Het programma bestaat uit sport, spel en creativiteit.  

De kosten zijn €1,50 p.p.. 
Het is bij Jeugdhuis de Spil, Kerkberg 3. 

Leuk als je komt!  
Groetjes Regi, Rob, Safira en Anita! 
 

 
RONDRIT SINTERKLAAS DOOR VESSEM 

Op Zondag 15 november vanaf 14:00 uur zal Sinterklaas een rondrit door 
Vessem maken. In het schema hieronder zie je waar de Sint start en de 

geplande route.  
De bedoeling is dat je vanaf je inrit naar Sinterklaas kan zwaaien. Voor de 
mensen buiten de bebouwde kom is het de bedoeling om ergens langs de kant te 

gaan staan in de aangegeven route. Houdt de 1,5 meter in acht en ga niet dicht 
bij elkaar staan op last van het RIVM en de gemeente Eersel.  

Vanuit het Sinterklaas-comité verwachten wij, dat ouders de kinderen niet achter 
de auto aan laten rennen. Er fietst begeleiding mee vanuit het comité om de 
rondrit in goede banen te leiden. 

 
Blok 1 14:00-14:15 

Putterstraat, Hooge Akker, Garshof, Kerkberg, Leeuwerik, Merel 
 
Blok 2 14:15-14:30 

Wilhelminalaan en het Heike 
 

Blok 3 14:30-14:45 
Molenkap, Molenberg, Molenwiek, Oude Schoolstraat en Flinkert 
 

Blok 4 14:45-15:00 
Mr de la Courtstraat, Postels Huufke, Maaskant 

 
Blok 5 15:00-15:15 
Groenewoud, Nachtegaallaan, Den Hofpad, Servatiusstraat 

 
Blok6 15:15- 15:30 

Jan Smulderstraat, Grote Aard, Hoefseweg, Braak 
 
Blok 7 15:30-15:45 

Pastorij, Predikant, Costerij, Domineeshof en Hemelrijk 
 

 
DRINGENDE OPROEP         

http://www.hoofdluis.org/
https://youtu.be/57zUEfVgwDY


Het sinterklaas-comité is dringend op zoek naar meerdere bestuursleden. 

Verjonging en vernieuwing is nodig om het sinterklaasfeest in Vessem nog 
staande en levendig te houden. Het huidig bestuur doet het al heel veel jaren en 

wil dit graag overdragen aan een nieuwe generatie. Hoe leuk is het om kinderen 
te laten te genieten van het Sinterklaasfeest! 
Voel jij je aangesproken of wil je er meer over weten bel dan naar Gerrie Bartels 

(06-22116426) of naar Anita Scheepens (06-30008488)  

 


