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Op 11 augustus 2015 is Vince geboren. Hij is de zoon van
onze collega mevr. Bronneberg en haar man Tom. Hij is
het broertje van Mante.
Fam. Bronneberg, van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoon.
Team Eysenhegge
ONZE OPSTELLING
Een nieuw schooljaar, een nieuwe opstelling van team
Eysenhegge:
Schoolleiding: Dhr. P. Ooms (locatiedirecteur)
Coördinator zorg: Dhr. J. Frijters
Kernteamleiding: Mevr. M. DeBondt, en mevr. M.
Manschot
Coördinator Onderwijs Diensten Centrum:
Mevr. J. van Asselt
Schoolpsychologen: Mevr. Y. Tummers, Mevr. R. Coenen
Schooldecaan: Dhr. R. Putker

dhr. R. Beunen / mevr. S. kwakkernaat
mevr. T. Daemen
dhr. M. Dunk
dhr. T. Dubislav
mevr. S. Vandewall/ mevr. J. Rietbroek
mevr. E. Gillessen
mevr. S. Janszen
dhr. R. Alberts
mevr. S. Bergmans
dhr. D. Nagelmaeker
dhr. R. Janssen
dhr. R. Peulen
mevr. L. Bronneberg/ dhr. J. Dubois/
mevr. J. Soomers
dhr. R. Peters
dhr. P. Peters / dhr. D. Walczak
dhr. R. van Megen / dhr. P. Hermens

WELKOM AAN ALLE NIEUWE LEERLINGEN
Iskander Bjaoui, Willem Bobach, Max van Broekhoven,
Michiel Dols, Rachelle Habets, Devin Maluin, Kim
Reubsaet, Jelle Schoenmaeckers, Twan Smits, Daan
Stelten, Rida Taftika, Kayleigh Verspaget, Remco
Wouters, Djein Hulieva, Jorchime Kampkes, Deacon
Lemmens, Jolita Meller, Wesley Nillesen, Larissa Phyl,
Nikee Schaefer, Merijn Schiffeleers, Michelle Visschers,
Tyrone Williams, Nathan Zinken, Loes Dirks, Damian
Jeurissen, Nehemie, Ngalula Nshingu, Jelle Pastoor, Jordy
Reijnders, Kevin Romans, Chane Schaefer, Nikita Schell,
Tim Vroemen, Aäron Winkens, Maciej Craeghs, Keith
Dullens, Miranda van Gehlen, Yannick Goessens, Jeroen
Hoogendoorn, Jurre Jaspers, Giovanny Klander, Joey
Koenen, Devin Ramakers, Justin Ras, Tom Smeets, Jens
van Dijk, Xavier Durlinger, Thijs van der Heiden, Mike
Heutz, Bart de Jong, Nadine Jöris, Fedde Oostwoud,
Bryan van Riessen, Elise Ruijters, Javier Sanchez Ramirez,
Juanita Schepers, Erin Smeets, Mauro Dessi, Jaydon

Wilms, Desiree van Laarhoven, Kirsten Leurs, Francis
Heugen, Nina van Moorsel, Kevin Matthey, Jesse
Starmans, Sjos Hornman, Gina Dohmen, Wesley
Swinkels, Alexander Aerts, Kaylin van den Worm,
Govanni Dieters, Pien Janssen, Joshua Schumans.
Een hartelijk welkom voor jullie allemaal en team
Eysenhegge wenst jullie een heel fijn en succesvol
schooljaar.
WELKOM AAN ALLE NIEUWE PERSONEELSLEDEN

Ook bij het personeel zijn er een aantal nieuwe
gezichten. Zij stellen zich zelf voor. Ook presenteren we
een aantal nieuwe stagiaires.
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is mevr. Ankie
Konings.
Ik zal het komende schooljaar les
gaan geven aan de 4e jaars
leerlingen die (grotendeels)
afkomstig
zijn
van
de
Xaveriusschool.
De meeste leerlingen zullen dus
geen les van mij krijgen maar
jullie zullen me wel zien in de
gangen of op het schoolplein.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met zingen, dansen en
toneelspelen.
EVEN VOORSTELLEN
Graag wil ik mezelf aan jullie
voorstellen. Mijn naam is
Suzanne Bergmans en ik ben 41
jaar jong. Ik werk sinds dit jaar
op Eysenhegge. Een hele
nieuwe uitdaging waar ik met
veel plezier aan gestart ben.
Sinds 1999 sta ik voor de klas.
Het is mooi om een bijdrage te
mogen
leveren
aan
de
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Buiten school heb ik een druk bestaan. Ik ben moeder
van identieke tweelingdochters van 12 jaar. Het is iedere
dag geweldig om te zien hoeveel zij op elkaar lijken en
hoe zij met veel enthousiasme in het leven staan.
Naast het werk thuis en op school ben ik begeleider van
het meisjeselftal waar mijn dochters voetballen. Ook ben
ik voorzitter van de plaatselijke turnverening. In mijn

overige vrije tijd vind ik het leuk naar de bioscoop te
gaan, gezellig op een terrasje te zitten of een hapje te
eten, een concert of festival te bezoeken , een (lange)
wandeling met onze hond Stitch te maken of gewoon
eens lekker op de bank te hangen. Ik ben een echte
levensgenieter en mijn motto is dan ook altijd “Taste life
it’s delicious”.
EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ruud Peters en na 7,5
jaar op de Xaveriusschool werk ik
sinds dit jaar op het Eysenhegge.
Inmiddels ben ik alweer 30 jaren
jong en 5 jaar getrouwd met mijn
vrouw. Samen hebben wij een zoon
en is mijn vrouw in november
uitgeteld van de tweede telg in de
Peters-dynastie. Samen hebben we heel erg veel plezier
en zijn we momenteel ons huis helemaal aan het
verbouwen.
Mijn allergrootste hobby is voetballen, maar helaas kan
ik door een knieblessure zelf niet meer actief ballen. Om
die reden ben ik sinds een aantal jaren voetbaltrainer.
Dit jaar train ik voor het eerst senioren, maar eerder heb
ik altijd de jeugd getraind. Plezier is natuurlijk heel erg
belangrijk, maar het liefste win ik. Mijn favoriete club
wint gelukkig ook veel, al durf ik de naam van de club
binnen het Eysenhegge niet te verkondigen. Gelukkig
heeft mijn club toch echt wel “De Toekomst”!
Het allerleukste op school vind ik het helpen van
kinderen die soms een beetje hulp kunnen gebruiken.
Samen met de leerling probeer ik dan een plan te
bedenken hoe de probleempjes opgelost kunnen
worden. Als een probleem dan is opgelost is, geeft dat
een fijn gevoel!
Plezier, humor en lol tijdens lessen vind ik ook erg
belangrijk. Ik zou er niet aan moeten denken om een klas
vol met zombies voor me te hebben. Tot snel!
EVEN VOORSTELLEN
Ik wil mij even voorstellen.
Mijn
naam
is
Yvonne
Rademacher.
Ik ben al 40 jaar werkzaam op het
DaCapo-College.
Verschillende locaties zijn al de
revue gepasseerd, zoals de
locatie
Broeksittarderweg,
Rijksweg Zuid, Fitland, Born en
nu dan Eysenhegge.
Ik kijk met veel plezier uit naar mijn nieuwe locatie.
Achter de balie is mijn werkplek, en mijn
werkzaamheden
zijn
telefoon,
ziekmeldingen,
bestellingen, archiefwerk, formulieren invullen en nog
veel meer......

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Ik ben Yvette Heffels, 22 jaar oud
en woon in Obbicht. Ik ben
vierdejaars wiskundestudent aan
de Fontys Lerarenopleiding te
Sittard. Het komend halfjaar kom
ik bij jullie op de DaCapo-locatie
Eysenhegge stage lopen.
Naast school en stage houd ik
gelukkig ook nog een beetje tijd
over voor een bijbaan en hobby’s. In het weekend werk
ik in een frituur, verder houd ik van tennissen, koken en
leuke dingen doen met familie en vriendinnen (lekker
eten, bioscoopje of een avondje stappen).
Ik hoop dat dit voor mij een leerzame, maar zeker ook
een hele leuke tijd wordt. Tot in de klas, de gangen of de
lerarenkamer!

De meeste leraren zijn aardig en grappig terwijl anderen
serieus en streng zijn.
Maar hier op school heb ik een systeem:
¨Ben je aardig tegen mij dan ben ik aardig terug, Ben je
vervelend tegen mij dan ben ik vervelend terug¨
Ik ken natuurlijk Alexander, Kevin en Kaylin maar de
anderen heb ik later op die dag leren kennen.
Tot nu toe vind ik het leuk en weet ik wat ik wil worden
later.
Nu zal ik nog zien hoe het verder gaat...
Opstel: Wesley Swinkels 2d
OUDERRAAD EYSENHEGGE

EVEN VOORSTELLEN
Hallo, Mijn naam is Zjoske
Lenssen. Ik ben geboren op 13 mei
1993 en ik woon samen met mijn
moeder en broertje in Geleen.
Na het behalen van mijn diploma
onderwijsassistent ben ik vorig
jaar gestart met de HBO-opleiding
Pedagogiek op het Fontys College
Sittard.
In
mijn
eerste
jaar
als
Pedagogiekstudent heb ik stage mogen gelopen op OSB
de kring in Beek. Ik ben hier vooral werkzaam geweest in
de onderbouw. Ik heb hier leerlingen begeleid in hun
sociale- emotionele ontwikkeling en motoriek.
In mijn tweede leerjaar heb ik gekozen voor een stage in
het middelbaar onderwijs. Het lijkt me een leuke
uitdaging om met een andere leeftijdscategorie te
werken.
Komend schooljaar ben ik daarom ook als stagiaire o.l.v.
José Lemmens te vinden op Dacapo Eysenhegge. Ik ben
aanwezig op dinsdag en woensdag.
NIEUW SCHOOLJAAR
De eerste dag op school leek op de eerste dag van
Dacapo rijksweg-zuid.
Het was wel spannend omdat ik met 9 onbekende
kinderen in de klas zat. De klas wisselen en van leraar
naar leraar lopen was ik gewend.
Toen ik binnen kwam zag ik dat we met 13 jongens in de
klas zat.
Ik had zoiets van: Waarom alleen jongens alwaar?
Waarom geen 8 meisjes en 5 jongens?
Maar all snel werd ik vrienden met bijna iedereen.
Behalve 2 jongens in mijn klas…
Voor mij was het nieuw dat de derde en vierde klas een
eigen schoolplein hadden.

Eysenhegge is onderdeel van het DaCapo-College. Elke
afdeling heeft een Ouderraad. Onderwijsbreed zijn er
veranderingen. Door middel van de ouderraad kunnen
ouders meepraten over de veranderingen in het
onderwijs,
De ouderraad van Eysenhegge bespreekt heel concreet
de Eysenhegge-ontwikkelingen en geeft daarover
gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast zit een ouder
in de MR, GMR van het Dacapo College.
De Ouderraadsleden helpen ook mee met een aantal
school-activiteiten. Aan de ouders wordt dan een
helpende hand gevraagd. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: de Wintermarkt, de Paasactie, de Sportdag, de
Meeloopmiddag, de Gezonde leefstijldag, de
Kwaliteitskring (1 à 2 x per jaar in de
ouderraadvergadering) en het Gala/afscheid van het
laatste leerjaar.
De Ouderraad van Eysenhegge zoekt ouders die willen
meedenken over de toekomst van het onderwijs op
Eysenhegge en die een helpende hand willen reiken bij
door school georganiseerde activiteiten.
In een schooljaar komen de ouderraadleden ongeveer
zeven avonden bij elkaar, van 19.30 tot 21.30/22.00 uur.
De vergadering is in het gebouw van Eysenhegge
(Valkstraat 4), in de personeelskamer.
De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar is
gepland op 28 september 2015 om 19.30 uur. Kom
vrijblijvend eens kijken en luisteren of u een bijdrage
kunt en wilt leveren aan een goed en stimulerend
leerklimaat voor uw kind.
De ouderraad van Eysenhegge

ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF PLAN (OPP)

Daarom is de afspraak dat de mentor samen met de zijn
leerlingen in de mentortijd de Nieuwsflits doorleest.
Daarnaast gaat via de mail de Eysenhegge Nieuwsflits
naar ouders, verzorgers. Ook staat hij op de DaCapo site.

http://www.dacapo-college.nl/locaties/dacapocollege-eysenhegge/eysenhegge-nieuwsflits/
Zo kunnen jij en je ouders vanaf vandaag op jullie
computer of jullie tablet onze schoolkrant lezen.

Ons handelingsplan heeft een nieuwe naam, een nieuwe
lay-out en een nieuwe manier van werken gekregen!
We gaan nog steeds persoonlijke doelen opstellen voor
onze leerlingen, maar we hopen de betrokkenheid van
de leerling zélf meer aan te spreken.
Hoe ziet die nieuwe manier van werken er dan uit?
1. Competentiekaarten worden ingevuld.
2. Mentor bekijkt deze competentiekaarten en alle
andere beschikbare informatie vanuit basisschool,
ouders/verzorgers en hulpverlening.
3. Mentor maakt samen met uw zoon/dochter een
eerste opzet voor gekozen doelen (in de eerste 4
lesweken wordt er gewerkt aan klassendoelen).
4. In week 40 (28 september t/m 2 oktober) worden
alle OPP's met leerlingen én ouders/verzorgers
besproken.
Let op!
In week 40 (28september t/m 2 oktober) hebben onze
leerlingen maar les tot 12:20u. Daarna gaan ze naar huis.
De namiddag is hierdoor vrij om afspraken met
leerlingen én ouders/verzorgers te maken.
Wacht als ouders/verzorgers a.u.b. niet te lang met het
plannen van deze afspraak!
In week 5 (1 februari t/m 5 februari) wordt u nog een
keer verwacht voor het evalueren en bespreken van het
OPP van uw zoon/dochter. Ook in deze week hebben
onze leerlingen les tot 12:20u.
Vergeet u a.u.b. niet het eventuele vervoer van uw
zoon/dochter in deze weken goed te regelen!
O.P.P. Olé Olé! 
ONZE SCHOOLKRANT - DIGITAAL
Het Dacapo-College locatie Eysenhegge heeft al sinds 18
jaar een eigen schoolkrant. In het verleden
presenteerden we een papieren versie. In het moderne
tijdperk presenteren wij ons alleen in de digitale wereld.
Omdat wij onze schoolkrant gebruiken om allerlei
actualiteiten naar buiten te brengen is het voor
leerlingen, ouders en school van groot belang onze krant
goed door te lezen.

ONZE SCHOOLGIDS - DIGITAAL
Locatie Eysenhegge is een onderdeel van het DaCapo
College. Echter doordat de opzet van onze school iets
anders in elkaar steekt dan de reguliere locaties, is de
inhoud van onze schoolgids daaraan aangepast.
U kunt onze schoolgids vinden op de Dacapo site:
http://www.dacapo-college.nl/locaties/dacapo-collegeeysenhegge/
EEN GOEDE START – 1
Het schooljaar is inmiddels al drie weken oud en wij
denken als team dat wij een prima start hebben
gemaakt.
We hebben nog geen roosterperikelen gehad. De
chromebooks zijn verspreid en lijken een succes. De
ouderavonden zijn al voorbij. Er is rust op de gangen.
We zijn op stoom voor een succesvol jaar.
EEN GOEDE START!?!?!? - 2
Ieder jaar opnieuw gaan we weer vol goede moed van
start. Een goed begin is immers het halve werk. Vandaar
dat we proberen vanaf het begin een beetje orde in het
misschien chaotische begin van dit schooljaar te
brengen.
Iedereen probeert zijn uiterste best te doen de
werksfeer binnen onze school zo prettig mogelijk te
laten zijn.
Vandaar ieder jaar weer extra aandacht voor de
spelregels in en rond ons schoolgebouw. De meeste
spelregels zijn vanzelfsprekend, toch …

o Omdat het aantal leerlingen binnen ons gebouw
groot is vragen we iedereen om in de gangen aan de
rechterkant te lopen. Dat voorkomt onnodige chaos
en botsingen.
o We houden allemaal het gebouw en haar omgeving
schoon. Elke leerling is medeverantwoordelijk voor
orde en netheid. Wees milieubewust, gooi afval zoals
blikjes, plastic en papier, in de daarvoor bestemde
bakken, niet alleen in het schoolgebouw, maar ook
op en rond het schoolplein.
o Tijdens de lessen is het verboden om over de gangen
te zwerven. Te vroeg op school zijn, is dus niet
toegestaan! Te vroeg het leslokaal verlaten is dus
ook niet toegestaan! Tijdens de lessen en de pauzes
mogen de leerlingen het schoolterrein niet verlaten.
Bij de leswisselingen dienen de leerlingen rustig en
via de kortste weg naar het volgende leslokaal te
gaan.
o Na jouw laatste lesuur verlaat je zo snel mogelijk het
schoolgebouw en de schoolomgeving zodat de
andere lessen ongestoord verder kunnen gaan.
o Iedereen wordt geacht op tijd op school te zijn,
zodat de les ongestoord en op tijd kan beginnen.
Maar kom dus niet veel te vroeg!
o Alle lessen moeten worden bijgewoond. Bij
activiteiten,
die
onder
schooltijd
worden
georganiseerd, zoals kerstviering, sportdagen,
roostervrije dagen, schoolkampen, enz., dienen alle
leerlingen aanwezig te zijn.
o Jassen aan de kapstok. Petten, I-pods etc. binnen het
schoolgebouw in je tas. Neem niet onnodig geld en /
of waardevolle voorwerpen mee naar school.
Algemeen advies: laat nooit onnodig geld, horloges,
gsm-telefoons of andere waardevolle dingen achter
in je jas.
o Kauwgom is binnen het hele schoolgebouw absoluut
verboden, buiten verwachten we dat je de resten in
de daarvoor bestemde prullenbak gooit.
o Het gebruik van mobiele telefoons is in de school en
op het schoolplein absoluut verboden. Bij
overtreding wordt het apparaat in beslag genomen
en kan alleen via de ouders worden teruggegeven!
o Proef: Er zijn in klas 3 afspraken gemaakt over het
gebruik van de telefoon om te gebruiken als
agenda!

o Er geldt voor alle leerlingen in en rond het
schoolgebouw een absoluut rookverbod!
o Het is ten strengste verboden in en rond de school
drugs te gebruiken, bij zich te dragen, te verstrekken
/ te verhandelen. Deze handelingen worden, evenals
diefstal of vandalisme, bestraft met een schorsing.
De politie wordt altijd ingeschakeld. De school moet
immers voor iedereen een veilige plek zijn!
o Van elke leerling worden correcte omgangsvormen
verwacht, zowel onderling als ook ten opzichte van
het personeel van de school en de mensen in de
buurt. Ga fatsoenlijk met eigen en andermans
spullen om.
GEZONDE SCHOOL

Op donderdag 12 november is in het kader van de
gezonde school onze eerste themadag gepland.
Het jaarthema is respect/weerbaarheid.
Het gaat over: Leren omgaan met verschillen. Weerstaan
van groepsdruk. Opkomen voor je zelf. Een eigen mening
durven hebben. Fysieke weerbaarheid.
START LOB 2015
Het LOB programma voor klas 2 en 3 is begonnen. Als
alles klopt hebben de leerlingen nu hun eerste lessen op
locatie gehad.
De start van ieder schooljaar is voor al deze leerlingen
weer een spannende tijd. ‘Ik moet een keuze maken
voor mijn toekomstig beroep!’ ‘Ik moet naar het LOB. Ik
moet naar …., hoe moet ik daar komen …. en ik
moet…….
Lastige ouders, lastige docenten, kortom: daar wordt
een mens soms toch zenuwachtig van!
Gelukkig is de eerste stap door de 2e en 3e jaars al
gedaan. Onder begeleiding van mevr. Van Gerven en
dhr. Putker zijn zij naar de verschillende afdelingen
gegaan.
De een bij Mobiliteit, de ander bij Sd en v en weer een
ander bij Zorg en Welzijn. Er zijn altijd wel wat
startproblemen, maar we hopen op korte termijn zaken
soepel te laten verlopen.
Het DaCapo College gaat komend schooljaar 2015-2016
de volgende profielen aanbieden in LOB.

Met hulp van collegae kan de leerling toch “zijn” foto
komen ophalen. (met stick)
SCHOOLFOTOGRAAF

BWI
E&O
HBR
Pie
D&P crea
MOB
D&P
Z&W

Bouwen, wonen en Interieur (incl. Schilderen)
Economie en Ondernemen
Horeca, Bakkerij, Recreatie
Maintenace (produceren, installeren, energie)
Reclame en Sign
Mobiliteit en Transport
Sport en Dienstverlening
Zorg en Welzijn

SOCIAL MEDIA EN LOVERBOYS

In het kader van De Gezonde School komt Marlies Levels
gastlessen geven over social media en loverboys.
En wel aanstaande maandag 21 september en
donderdag 24 september.
Deze lessen zijn voor onze tweede en derdejaars
leerlingen. De jongens en meisjes krijgen apart les.
Wij zullen u op de hoogte houden over het verloop van
deze lessen.
FOTO’S EYSENHEGGE
In het verleden werden er tijdens schoolactiviteiten
foto’s gemaakt, die later gepresenteerd werden op de
Dacapo site. Zo konden de leerlingen de activiteiten nog
eens bekijken en tegelijkertijd foto’s downloaden.
Zo waren er fotoreportages over de sportdag, de ckv
dagen en het gala.
We hebben daar altijd goede reacties over gehad.
In het kader van de wet op de privacy zouden we nu alle
leerlingen en personeelsleden toestemming moeten
vragen om een foto te maken én die later te publiceren
in een schoolkrant of op internet.
Voor de schoolkrant gaan we dat, indien nodig, steeds
vragen. Publicatie via de site vervalt.
Om problemen te voorkomen willen we de leerlingen en
personeelsleden wel de beschikking geven over de
foto’s. Deze staan op de server van de school.

Samen met je klasgenoten op de foto. Zo iets doen ze al
heel lang. (foto uit 1930) Ook toen wilde iedereen er zo
goed mogelijk op staan.
Dus, boys and girls:
Het is weer zo ver. De schoolfotograaf is weer ‘in ons
land’. Op dinsdag 22 september a.s. komt hij weer bij
ons op school.
Zet de wekker vroeg, onder de douche, haren in de
plooi en misschien voor de meisjes een beetje make up,
op zoek naar leuke kleding en dan later op school:
SMILE!

Hopelijk ruim vóór de kerstvakantie heeft iedereen de
foto’s mee naar huis en heeft dan de mogelijkheid om de
foto’s te kopen. Voor alle duidelijkheid: we maken géén
officiële pasfoto’s.
OUDERAVOND KLAS 1 EN2
De ouders van onze leerlingen in klas 1 en 2 zijn op
maandagavond 7 september op school geweest en
werden na een welkomstwoord van onze directeur door
hem geïnformeerd over algemene zaken m.b.t
Eysenhegge.
Na deze inforonde was er tijd om samen met de mentor
andere informatie uit te wisselen.
OUDERAVOND KLAS 3
Op maandag 14 september waren alle ouders van klas 3
uitgenodigd.
Na de opening door onze directeur dhr. Ooms heeft dhr.
R. Putker, decaan van onze locatie, voorlichting gegeven
over de uitstroom in het algemeen, de mogelijkheden

van de leerlingen en de procedure m.b.t. het uitstromen
aan het eind van dit schooljaar.
Ter afsluiting zijn de ouders nog samengekomen met de
mentor voor een (verdere) kennismaking en het maken
van afspraken.
GEZONDHEIDSMONITOR JEUGD 2015

Indien u luizen of neten aantreft, is behandelen absoluut
noodzakelijk. Uw apotheker zal u een gepast product
voorstellen.
Enkel met uw medewerking kan de schoolgaande jeuk
beperkt blijven tot enkele kortstondige luizenkriebels.
Nog een advies: het is bij veel leerlingen tegenwoordig
de gewoonte om elkaar op de schoolgang niet te
begroeten met “Hoi” maar met een liefdevolle knuffel.
Voor luizen een ideale gelegenheid om even over te
springen….. Misschien is het slimmer om wat
“afstandelijker” te zijn……..
Met vriendelijke groeten,
Team Eysenhegge

Van 28 september tot en met 4 december 2015 doet
onze school mee aan het onderzoek van de GGD’ en in
Limburg naar de gezondheid van jongeren in Limburg.
Leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het
Voortgezet Onderwijs worden uitgenodigd om mee te
doen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd.
De leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek
alle benodigde informatie over het onderzoek. De
ouders worden via een brief geïnformeerd, deze wordt
meegegeven aan de leerlingen. De deelname aan het
onderzoek is vrijwillig.
Meer informatie vindt u op de website van de GGD Zuid
Limburg (www.ggdzl.nl/gezondheidsmonitorjeugd).
OPGELET: SCHOOLGAANDE JEUK !
Mevrouw, Mijnheer,
De voorbije dagen zijn in onze school hoofdluizen
gesignaleerd. Dat luizen onschuldig zijn, belet niet dat ze
uiterst vervelend en vooral heel besmettelijk zijn. Zeker
onder kinderen.

Daarom kunnen we maar beter op onze hoede zijn.
Zonder paniek, maar met de juiste aanpak.
Controleer grondig de haardos van Uw kind. Eventuele
luizen zijn soms moeilijk te zien, want ze kruipen snel
rond. De neten vastgeklit aan de haren daarentegen
kunt u makkelijk zien. Hardnekkige, irritante jeuk kan
ook een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van
hoofdluizen.

VEILIG VERKEER

De herfst komt er aan en binnenkort komen we in
het donker al naar school en gaan we in het donker
weer naar huis. Tijd om de fietsen te controleren.
Tijd voor de jaarlijkse fietscontrole op school.
Onder leiding van de verkeerscoördinator worden
de controles uitgevoerd. Hij krijgt daarbij hulp van
de conciërge en een aantal 3e jaars leerlingen.
De datum voor deze actie is nog niet bekend.
DATA OM TE ONTHOUDEN
28 september t/m 2 oktober
OPP week
7 oktober
mentordag
26 t/m 30 oktober herfstvakantie
12 november
Themadag: De gezonde school
12 november
Nieuwsflits 2
NIEUWTJES
Heb je nieuwtjes voor de volgende uitgaven van de
Nieuwsflits, geef ze dan door aan dhr. Putker. Inleveren
één week vóór uitgifte van de nieuwsflits. Op je stick, via
mail r.putker@dacapo-college.nl.
Gebruik het programma Word, zónder opmaak.
Eysenhegge Nieuwsflits ook te lezen op Dacapo server

http://www.dacapocollege.nl/locaties/Eysenhegge.htm

