Aan: De ouders/verzorgers van de kinderen op onze school
Betreft: Lespakket ‘Slim met de Zon’ over het belang van zonbescherming

Beste ouders/verzorgers,
Veel mensen weten dat te veel zon schadelijk kan zijn voor de gezondheid, maar gedragen
zich hier niet altijd naar. Het aantal gevallen van huidkanker is de laatste jaren enorm
gestegen. Ernstige verbranding op jonge leeftijd verdubbelt de kans op melanoom, de ergste
vorm van huidkanker. Juist bij kinderen kunnen beschadigingen door uv-straling grote
gevolgen hebben: omdat zij in de groei zijn, gaat celdeling extra snel.
Daarom besteden wij op school aandacht aan de zon. Dit doen we met het digitale lespakket
‘Slim met de Zon’: een vrolijk en kleurrijk digitaal lespakket waarin kinderen op een luchtige
manier leren over de noodzaak van zonbescherming. Het thema wordt op positieve wijze
behandeld: wie op jonge leeftijd leert om slim met de zon om te gaan, heeft daar levenslang
profijt van! Het lespakket is onderdeel van de campagne ‘smeren, kleren, weren’ van KWF
Kankerbestrijding.
Het lespakket is ontwikkeld voor alle groepen. Bij de kleuters ligt de nadruk op kennismaken
met het thema. In groep 3 t/m 6 worden de kinderen aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid. De leerlingen van groep 7 en 8 worden opgeleid tot ‘zonverkenners’:
de experts die het weerbericht met uv-risico op een weerposter op de schooldeur bijhouden.
‘Slim met de Zon’ zet in op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, school en
kinderen. Als school hebben wij een zonprotocol, waarin onze te ondernemen acties staan als
de zon fel schijnt. We willen ouders en verzorgers vragen kinderen ‘s ochtends goed in te
smeren en eventueel een pet of hoed mee te geven. Het zonprotocol en alle andere
onderdelen van het lespakket zijn te vinden op http://klassetv.nl/slimmetdezon/. Neem
gerust een kijkje!
Met een zonnige groet!

Het team van directie en leerkrachten

