
Toelichting bij de maandkalender maart 2017 

 

Luizencontrole 

Na de voorjaarsvakantie is er weer een luizencontrole geweest. Gelukkig waren er geen 

luizen en er is wel veel berg geconstateerd. En berg is weer een goede voedingsbodem 

voor luizen en neten. Daarom nogmaals een stukje informatie: 

 

Wat is berg? 
Berg is een huidaandoening die vaak voorkomt bij kinderen. Er zijn vettige, gele schilfers en roodheid 

zichtbaar op het behaarde hoofd en soms ook in de wenkbrauwen. Het is een vorm van eczeem. 

Symptomen berg 
Berg is gemakkelijk te herkennen. Er zijn vettige, gele korstjes op de behaarde hoofdhuid, met name op de 

haargrens en soms in de wenkbrauwen. Ook komt er soms een hele fijne, witte schilfering voor. De 

hoofdhuid is vaak rood. Er komt vaak jeuk bij.  

Hoe ontstaat berg? 
Berg is niet besmettelijk. De precieze oorzaak van berg is niet bekend. Wel is duidelijk dat de gist 

pityrosporon ovale een rol speelt. Ook andere factoren spelen een rol. 

 

Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van berg: 

 Pityrosporon ovale 
De pityrosporon ovale is een gist, die zich graag in een vettige omgeving bevindt. De aanwezigheid van 

talg op het hoofd en in de wenkbrauwen, is daarom een goede voedingsbodem. Talg is het natuurlijke 

smeermiddel van de huid. De gist veroorzaakt waarschijnlijk de huidreactie, waarbij korsten en de roodheid 

ontstaan. 

 Afsluitende hoofdbedekking 
Als het hoofd van uw kind te lang bedekt is, kan berg toenemen. 

Zet een muts daarom regelmatig af en laat uw kind ook met een bloot hoofd naar buiten gaan (behalve 

als uw kind nog heel jong is, als het buiten heel koud is of als de zon fel schijnt). 

Het opbrengen van een afsluitende zalf-laag is ook af te raden, dit heeft namelijk hetzelfde effect. 

Wanneer uw kind een droge huid heeft, kunt u het beste alleen ’s avonds het hoofd insmeren en het ’s 

ochtends weer afwassen 

 Irritatie door zeep 
Gebruik zeepvrije wasgel.  

 Stress 
Wanneer uw kind een te rommelig dagschema heeft en onregelmatig drinkt en slaapt, kan berg 

verergeren. Zorg daarom voor rust en regelmaat in het dagelijks leven van uw kind 

 Voeding 
Soms beïnvloedt bepaalde voeding de uitbreiding en ernst van berg. Maar meestal is er bij huiduitslag 

die toeneemt door bepaalde voedingsproducten sprake van constitutioneel eczeem. 

 

Wat kunt u er zelf aan doen? 
 Schilfers weghalen 

U kunt de schilfers weghalen door de plekken regelmatig in te smeren met olie. Als u dit ’s avonds 

doet kunt u de volgende morgen met een fijn kammetje of borsteltje de schilfers uit het haar van uw 

kind borstelen. 

Deze behandeling kunt u zo vaak herhalen als u wilt 

 Hoofdhuid niet steeds bedekken 
Zorg er verder voor dat de hoofdhuid van uw kind niet steeds bedekt is. Frisse buitenlucht en zonlicht 

verminderen berg. Het is wel verstandig om op dagen wanneer de zon fel schijnt, uw kind niet met 

een onbedekt hoofd naar buiten te laten gaan. 

 

 

Studiemiddagen team 

Dinsdagmiddag 7 maart en donderdagmiddag 23 maart zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij in 

verband met twee studiemiddagen van het team over visie-ontwikkeling.  



NL DOET 

Zaterdag 11 maart van 13.00 uur tot ongeveer 15.30 uur doen 

we weer mee met de actie “NL DOET 2017” van het Oranje 

Fonds. Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden 

organisaties in het land, NL DOET; de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet vrijwillige 

inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) 

de handen uit de mouwen te steken.  

 

Het is de bedoeling dat we deze middag de buitenkant van het 

schoolgebouw schoonmaken, het schoolplein opruimen en 

werkzaamheden verrichten in de tuin enz.  

We verwachten alle ouders die volgens het schoonmaakrooster 

zijn ingedeeld om ons hierbij te helpen. 

 

Willen jullie zelf het benodigde gereedschap meenemen om er een succesvolle middag van te maken? 

 

Open morgens 

Op dinsdag, woensdag en donderdag 14 – 16 maart staan er weer de jaarlijkse open morgens gepland. 

Voor u als ouders weer een mogelijkheid om even bij uw kind(eren) in de klas te kijken, sfeer te 

proeven en een les mee te maken. U krijgt hier binnenkort bericht over hoe wij de indeling hebben 

gemaakt om er voor te zorgen dat er niet te veel ouders tegelijk de klassen in gaan. 

 

Voor de kleutergroep is de indeling iets anders gemaakt omdat er alleen voor de pauze in de 

groep kan worden gekeken. Alle ouders van kleuters zonder broertjes en zusjes in de andere 

groepen worden op maandag- en vrijdagmorgen ingepland. De ouders van kleuters die wel 

broertjes en zusjes hebben in de andere groepen worden ingedeeld op dinsdag, woensdag en 

donderdag. 
 
 

Alvast noteren 

 

 

Vrijdag 7 april  - Himmeldei 

Vrijdag 14 april  - Goede vrijdag 

Maandag 17 april - Paasmaandag 

Donderdag 27 april -  Koningsdag 

Maandag 24 april -           Start Meivakantie tot en met vrijdag 28 april 

 

 

 


