
WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - april ’18

Opleidingen:

Toekomst:
* 06/06: opleiding brandbestrijding 
           Nog vrije plaatsen voor wie dit nog niet volgde!
!    Inschrijven kan via mail / Smartschool.
* 29/06: opleiding levensmiddelen hygiëne voor keukenpersoneel

Op de werf:

De Stap:
De werken lopen op zijn eind...
- Alles in het nieuw: sanitair, speelplaats, overdekte speelruimte en 

fietsenstalling.

    

Binnenhof:
- Beveiliging van de 

noodladder, zodat die in open 
toestand kan blijven en 
leerlingen er niet op kunnen.

        

Ons Kasteeltje:
- Opknap van de gang boven.

      

        

Onderhoudsproducten (horen niet) in de klas ... !

* Tijdens een rondgang merkten we op dat in heel wat klassen een grote   
   voorraad onderhouds- en kuisproducten staan.

* Deze werden al dan niet van thuis uit mee gebracht.

* Staan al dan niet in het bereik van de leerlingen.

Enkele tips:



Jan en Senne

In de kast ermee:
* Onderhoudsproducten horen niet thuis in de klas.
* Verzamel deze op een vaste locatie in een afgesloten kast.
  Bv. berging onderhoudspersoneel, buiten het bereik van kinderen.

Welke producten:
* Breng geen producten van thuis mee!
* Dettol is niet toegelaten. (kan de luchtwegen infecteren)
* Gebruik de producten volgens de aangegeven dosering.
* Vanuit de scholengemeenschap kozen we voor een vaste serie producten.
* De gekozen producten zijn minder risicovol en beter voor het milieu.

Desinfecteren:
* Desinfecteer enkel indien nodig (bloed, diaree, braaksel of bij bepaalde ziektes).
* Te veel desinfecteren zorgt voor ongevoeligheid van bacteriën / virus en maakt 

hen beter bestand.
* De meeste bacteriën overleven niet op speelgoed. Regelmatig grondig reinigen is 

voldoende.

Vraag en antwoord:
* De kuisproducten van de scholengemeenschap ruiken minder?

* Geurproducten worden enkel gebruikt om een fris effect te bekomen 
maar poetsen daarom niet beter.

* Hoe reinig ik het speelgoed uit mijn klas best?
* Veel klein speelgoed kan je in de vaatwas of wasmachine stoppen.

          Dingen die niet nat mogen worden kunnen in de diepvries. 
          Groot speelgoed of speelgoed met batterijen was je met de hand af.

* Elke gelijkenis met bestaande situaties berust op pure realiteit.


