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Bijage 

- Folder buurtgezinnen 
- Workshops JGZ 

 
Nieuws vanuit de directie   
Beste ouders, verzorgers, 
Vandaag is de laatste dag dat ik op de Tijo van Eeghenschool werk. En dit is de laatste nieuwsbrief 
van mijn hand. Het voelt gek dat ik straks de deur dicht trek en niet meer een onderdeel van deze 
fijne school zal zijn. Ik ben blij dat ik de afgelopen jaren directeur mocht zijn van de Tijo. Ik heb mij 
welkom gevoeld en gedragen door het team. Ik heb de grote betrokkenheid van de ouders 
gewaardeerd. Ik heb genoten van de onbevangen, grappige en lieve kinderen. Ik heb de afgelopen 
jaren de school zien groeien. Ik verlaat een bruisende school met een gedreven team.   
 
Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen. Ik wens u, de kinderen en het team het 
allerbeste.  

 
Paulien Dubelaar 
 
Verbouwing Van Lennepweg 
Ouders van onze school gaan hun huis op de Van Lennepweg verbouwen. Vorige week is daar een 
start mee gemaakt. Bij de verbouwingswerkzaamheden wordt geprobeerd overlast voor de 
omgeving en dus ook de school zoveel mogelijk te voorkomen. Om de Van Lennepweg veilig te 
houden voor onze kinderen zijn er een aantal afspraken gemaakt: 

- Er zal geen vrachtverkeer plaatsvinden op de onderstaande tijden: 
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 09.00 uur 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.15 uur tot 15.15 uur 

woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

- Vrachtverkeer moet stapvoets rijden. 

- Chauffeurs dienen zich eerst te melden bij de voorman op de locatie. 

- Vrachtverkeer mag uitsluitend onder begeleiding de Van Lennepweg op rijden, zodat er 

maximaal rekening kan worden gehouden met andere weggebruikers. 

-  

Kalender 

8 oktober: Groep 5 naar gemeentehuis 
11 oktober: Groep 6 naar Thijsseshof 
11 oktober: Verkiezingen leerlingenraad 
12 oktober: Informatieavond PO-VO groep 6 en 8 
16 oktober: Start herfstvakantie 
25 oktober: Studiedag TWijs, kinderen zijn vrij 
27 oktober:  Groep 7 excursie Rode Kruis 
28 oktober: Nieuwsbrief 4 
29 oktober: Groep 8 excursie Rode Kruis 



Nieuwsbrief 3     30 september 2021  
  

   
 

Luizen 
Helaas worden er in de middenbouw regelmatig luizen en neten gevonden. Het lukt ons maar niet 
om de uitbraak in te dammen. Voor het uitroeien van de luizen en neten hebben we u nodig!  
 
Controleer uw kind(eren) op luizen en neten: 

- Koop een metalen luizen/netenkam (bij apotheek of drogist).  
- Maak het haar nat.   
- Was het haar met een gewone shampoo.  
- Wrijf het natte haar in met veel crèmespoeling (niet uitwassen).   
- Het haar met de metalen kam goed uitkammen boven de wastafel/wit 

papier/sloop. Regelmatig de kam met een tissue of papieren zakdoek controleren op 
neten/luizen.  

- Hierna het haar weer uitspoelen met water en de kam goed reinigen (na het vinden van 
hoofdluis/neten met alcohol 70%, in vaatwasser op minstens 60 graden, of 5 minuten in 
kokend water).  

- Controleer alle gezinsleden en vergeet ook u zelf niet.  
 
Als er geen hoofdluis is gevonden  
Minimaal gedurende 2 weken dagelijks blijven controleren. Preventief behandelen met een 
hoofdbestrijdingsmiddel heeft geen zin.   
 
Als er hoofdluis of levende neten zijn gevonden   

- Behandelen met hoofdluisbestrijdingsmiddel (vraag bij de apotheek of drogist om advies)   
- Handel volgens de gebruiksaanwijzing.  
- De behandeling altijd na één week herhalen.  
- Dagelijks nat kammen met een metalen luizen/netenkam. Het kammen minimaal 14 dagen 

volhouden.  
- De kam na elke persoon goed schoonmaken.    
- Vertel het aan ouders van vriendjes/vriendinnetjes en anderen waar uw kind mee omgaat. 

Denk aan eventuele logés, oppas, opa’s en oma’s en de naschoolse opvang.   
 
In de groepen wordt ook regelmatig gecontroleerd. Mocht er geconstateerd worden dat uw kind 
luizen of neten heeft, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen voor behandeling. Na de 
behandeling is uw kind weer welkom op school.  
 
Contactpersonen 

Mijn naam is Astrid Tonino, leerkracht van groep 5 en dit jaar ook contactpersoon voor leerlingen, 

ouders en collega's. Dit doe ik samen met Arline Visser van groep 6. Bij ons kunt u terecht als u iets 

vertrouwelijks te bespreken heeft of eventuele klachten heeft en dit niet direct met directie wil 

bespreken. Uiteraard hopen we dat het lukt om het eerst met desbetreffende persoon te bespreken, 

maar lukt dit niet, dan zijn Arline en ik bereikbaar. U kunt persoonlijk naar ons toekomen of een 

bericht sturen via Parro.  

Kinderen worden ook hiervan op de hoogte gebracht. Wij gaan langs de klassen en zullen ook op de 

brievenbus wijzen waar kinderen een berichtje kunnen achterlaten.  

 

Studiedag 25 oktober 

Op maandag 25 oktober zijn de kinderen vrij. Alle medewerkers van TWijs hebben dan een 

studiedag. Tijdens de ochtend krijgt iedereen de mogelijkheid om één of twee andere TWijs-scholen 

te bezoeken. Zo kunnen we van elkaar leren. 
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Kinderboekenweek/spaaractie 

De Kinderboekenweek start dit jaar op 6 oktober en duurt tot en met 17 oktober. Het thema is: 

Worden wat je wil. Kinderboeken rondom beroepen staan centraal. 

Bette Westera schrijft het kinderboekenweekgeschenk. 

Het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2021 is gemaakt door illustrator Mark Janssen. 

Spaaractie bij boekhandel Blokker 

Tijdens de Kinderboekenweek kun je sparen voor onze schoolbibliotheek bij boekhandel Blokker in 

Heemstede.  

Elke klant die tijdens de actieperiode (t/m 24 oktober 2021) een kinderboek koopt bij boekhandel 

Blokker, kan een basisschool naar keuze sponsoren. Bij de boekhandel registreren zij deze aankoop 

en aan het einde van de periode mag de school 10% van het totaal bestede bedrag gebruiken om 

boeken aan te schaffen voor de schoolbibliotheek.  

Helpen jullie mee? 

Vorig jaar konden we voor € 220 aan boeken uitzoeken. We hopen dit jaar samen met alle ouders, 

grootouders en andere kinderboeken-liefhebbers weer een vergelijkbaar bedrag bij elkaar te sparen. 

Onder aan deze nieuwsbrief vindt u nog een uitnodiging voor bezoeken van schrijvers aan de 

boekhandel.  

Saskia de Jong taal-leescoördinator 

Privacy instellingen 
Ieder jaar vragen wij u de privacy instellingen bij te werken van uw kinderen in Parro. De komende 
maand is het mogelijk de privacy instellingen te veranderen. Wilt u in oktober kijken of u nog achter 
uw keuzes staat en eventueel privacy instellingen aanpassen? 
 
TSO met Les Petits 
De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook de tussenschoolse opvang (TSO). Les Petits verzorgt 
op 10 basisscholen de TSO. Dit doen wij samen met pedagogisch sportinstructeurs van Ludios en 
studenten Sportkunde van InHolland, omdat bewegen tijdens je pauze heel belangrijk is! Elke dag 
bieden we een gevarieerd programma van sport- en spelactiviteiten op de schoolpleinen, waarbij we 
het beweegprogramma van PLAYgrounds toepassen. De kinderen bepalen zelf of en waar ze aan mee 
willen doen. Voor vrij spel is ook alle ruimte. Elke dag zien we veel beweging en plezier! PLAYgrounds 
Op de TSO spelen we volgens de Playgrounds methode. Als kinderen tijdens hun pauze bewegen, 
kunnen ze zich daarna weer beter concentreren tijdens de les. PLAYgrounds is erop gericht om alle 
kinderen in beweging te krijgen, ieder op zijn/haar eigen niveau. Zo zijn ze daarna weer klaar voor 
alles wat geleerd moet worden op school. Bij Playgrounds staan drie spellen centraal: Voetbal, 
Kingen en Around the world.  
Voetbal: we voetballen in kleine groepjes en maar een paar minuten per keer. Door de kleine 
groepjes, kom je meer en intensiever tot spel. Door na een paar minuten de teams te wisselen, kan 
iedereen en op elk niveau met elkaar voetballen.  
Kingen: een spel wat niet iedereen kent. Een veld met 4 vakken, waarbij in het grootste vak de “King” 
staat, en daar wil je staan! De andere kinderen proberen dan ook vooral de King af te gooien, waarbij 
we diverse spelregels hanteren. Als er iemand af gaat (op plek 2, 3 of King), dan schuift iedereen een 
plekje door. Alleen op plek 1 kun je niet afgaan. Zo krijgt ieder kind in ieder geval de kans om verder 
te komen in het spel.  
Around the world: dit is een spel op de pingpongtafel. Je probeert de bal met je platte hand naar de 
overkant van de tafel te slaan. Dan loop of ren je om de tafel heen en als je weer aan de beurt bent, 
sla je de bal weer. Mocht je af zijn, dan doe je mee met het spel aan de tweede tafel (of getekend op 
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de grond) waar je niet af kan gaan. Daar kun je dus goed oefenen en er vaardiger in worden.  
Studenten Sportkunde InHolland  
Super blij zijn wij met de Sportkunde studenten die tijdens de TSO-stage lopen bij ons! Zij bieden 
dagelijks extra activiteiten aan waar de kinderen aan mee kunnen doen. Spelletjes als Annemaria 
Koekoek, verstoppertje of levend stratego (als team zoek je samen de vlag van de tegenstander, 
waarbij samenwerking, geheugen en snelheid centraal staan). Ook zorgen zij voor activiteiten waarbij 
zij bewust een kind dat motorisch sterk is samen brengen met een kind dat minder vaardig is, en hen 
beide een andere rol geven. Dit levert mooie (leer)momenten op voor de studenten én de kinderen! 
De studenten zijn het hele schooljaar aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Heeft u nog 
vragen over de TSO? Neem dan contact met ons op via planning@lespetits.nl of 023-5318240.  
Met vriendelijke groet, Jorien Keizer Intern Spelbegeleider Les Petits 
 
Sportdag tijdens studiedag 

Op de studiedag van maandag 25 oktober organiseert Scopo Atletico de Beweegdag! Een actieve 

sportdag voor de basisschoolkinderen. De atleten proberen verschillende sporten en spellen uit en er 

is voldoende tijd voor vrij spelen. Er is een programma op maat voor zowel de jongere (5-9 jaar) als 

de oudere kinderen (10-12 jaar). Doet uw kind mee? Tot 25 oktober! 

 
 
 
Steungezinnen gezocht! 
Stichting Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente Bloemendaal. Kinderen opvoeden kan 
een hele klus zijn. Een helpende hand kan dan heel welkom zijn. Dit is mogelijk via Buurtgezinnen.  
Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor gezinnen die overbelast zijn door deze gezinnen te 
koppelen aan een vitaal gezin in de buurt. 

Het contact tussen de gezinnen leidt tot mooie resultaten. Voor kinderen is er een extra plek waar ze 
de aandacht krijgen die ze nodig hebben om zich positief te kunnen blijven ontwikkelen, terwijl hun 
ouders weer even op adem kunnen komen. De gezinnen helpen elkaar met de opvoeding, waardoor 
overbelaste ouders zich er minder alleen voor voelen staan.  

Spreekt het je aan om iets te kunnen betekenen voor een gezin in nood? Meer informatie over 
Buurtgezinnen is te vinden op www.buurtgezinnen.nl 

Ook een direct contact met de coördinator Paulien de Jong is mogelijk:  

via email paulien@buurtgezinnen.nl of per telefoon: 0640078772. 

 
   

De volgende nieuwsbrief komt uit op 28 oktober 
  

MR:  mrtijovaneeghenschool@gmail.com  
 
 

http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:paulien@buurtgezinnen.nl
mailto:MR:  mrtijovaneeghenschool@gmail.com 
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Schrijver in boekhandel Blokker 

donderdag 30 september 2021 om 19.30 uur 

Ionica Smeets en Edward van de Vendel 

over 'Rekenen voor je leven' 

Altijd al een rekenwonder willen zijn? Wil je weten 

wat het 'Spruitjesspel' is? Kom naar het optreden 

van Ionica Smeets en Edward van de Vendel over 

'Rekenen voor je leven'. Leuk en leerzaam voor jong en oud. Ionica Smeets en 

Edward van de Vendel geven een interactieve voordracht over dit ontzettend leuke en leerzame 

boek. De avond is voor alle kinderen voor groep 7 en groep 8 van de basisschool en het boek is voor 

iedereen van  8 tot 88 jaar! 

Over het boek:  Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die 

met hun eigen leven te maken hebben? 

Groep zeven van de Rover Hoepsika-school komt in opstand tegen hun saaie rekenboek. De klas sluit 

een contract met hun juf en meester: dit jaar gaan ze rekenen met vragen die belangrijk zijn voor hun 

leven. Iedereen één vraag. Elke week één vraag. Die nieuwe rekenlessen zullen alles veranderen. 

- Hoe win je alle spelletjes? - Is plassen onder de douche echt goed voor het milieu? 

- Zijn ijsjes overal en altijd even koud? - Hoe word je rijk? 

Letterkoning Edward van de Vendel en getallenkeizerin Ionica Smeets schreven samen dit boek en 

meesterillustrator Floor de Goede tekende de kinderen tot leven. 

Datum/tijd: Donderdagavond 30 september om 19.30 uur 

Toegang: kinderen gratis, volwassenen € 7.50 

Locatie: Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 Heemstede 

Reserveren: info@boekhandelblokker.nl en/of 023-5282472 

  

zaterdag 2 oktober 2021 om 14.00 uur 

Jozua Douglas over Bureau Speurneus en de boekenmaffia 

Jozua Douglas brengt weer een bezoek aan boekhandel Blokker. Hij komt vertellen over zijn nieuwe 

boek 'Bureau Speurneus en de boekenmaffia'. 

Er is een misdaad gepleegd in de bibliotheek. De politie verdenkt bibliothecaris Sjaak Schreef, maar 

heeft niet genoeg bewijs om hem te arresteren. Meneer De Bruin denkt dat Sjaak onschuldig is. Hij 

wil dat samen met zijn zoon bewijzen, maar Lev heeft daar helemaal geen zin in. Als meneer De Bruin 

plotseling zélf verdachte wordt móét Lev wel in actie komen, of hij nou wil of niet. Gelukkig staan zijn 

vrienden altijd klaar om hem te helpen. 

 

Dit is het eerste deel in de serie Bureau Speurneus, over Lev de Bruin en zijn vader. Die ken je nog uit 

mailto:info@boekhandelblokker.nl
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De verschrikkelijke badmeester. Voor dat boek ontving Jozua Douglas de Hotze de Roos-prijs. De 

humoristische illustraties in Bureau S.P.E.U.R.N.E.U.S. en de boekenmaffia zijn gemaakt door Geert 

Gratama. 

Datum/tijd: zaterdag 2 oktober om 14.00 uur 

Toegang vrij 

Locatie: Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 Heemstede 

Reserveren gewenst via info@boekhandelblokker.nl en/of 023-5282472 
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