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Brug volgende week afgesloten 
Onderstaande informatie kregen wij kortgeleden binnen en is van belang voor volgende week. 
 

 
Vanaf maandag 08 november 07:00 uur tot donderdag 11 november 16:00 uur 2021 is de brug, 
gelegen in de Horstweg in Parrega, afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Let op!!! Fietsers 
en voetgangers kunnen wel over de brug via een loopbordes met leuningen. De omleidingsroute 
wordt op gele borden aangegeven. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk 
eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 

 
Oudergesprekken 
Volgende week zijn er oudergesprekken. U kunt zich deze week via Parro inschrijven voor een 
tijdstip dat u past. Eventuele andere informatie over de gesprekken wordt ook via Parro 
gecommuniceerd. 
 
Luizen geconstateerd en oproep luizenouders 
Er zijn vorige week wederom luizen geconstateerd. Ze blijven hardnekkig aanwezig. Wilt u zelf 
thuis nogmaals de hoofden van uw kind(eren) goed controleren? Er is een tijdje niet meer op school 
gecontroleerd, maar we willen dit eigenlijk toch weer structureel oppakken. We doen daarom een 
oproep voor luizenouders. Wie zou ons hier mee willen helpen? Het gaat er dan om dat alle 
kinderen 4 x per schooljaar worden gecontroleerd. Op deze wijze kunnen we gerichter ouders 
persoonlijk benaderen bij wie het speelt en zo hopelijk een einde maken aan de luizenoverlast.  
  

Sinterklaas speelgoedactie 
De ouderraad zamelt volgende week speelgoed in voor de 
Sinterklaas speelgoedactie in Bolsward. Het speelgoed is 
bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar, waarvan de ouders 
onder meer gebruik maken van de voedselbank. Zo kunnen 
ook deze kinderen een fijne herinnering aan 5 december 
hebben. Heeft u thuis (goed en compleet) speelgoed over, dan 
kan dat volgende week meegenomen worden naar school. Op 
vrijdagochtend 12 november wordt al het ingezamelde 
speelgoed met een paar leerlingen weggebracht naar Bolsward. 
Wat een goed initiatief en van harte aanbevolen! Meer 
informatie over deze actie kunt u hier vinden. 
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Ziekmelding niet via Parro 
Regelmatig worden kinderen ziek gemeld via Parro. Nu is het zo dat de leerkrachten ’s ochtends 
niet altijd meer de berichten in Parro lezen en dan weten we soms niet waar kinderen zijn. We 
vragen u dan ook om ziekmeldingen, ’s ochtends tussen 8.00 uur en 8.25 uur, telefonisch (via het 
telefoonnummer van school) aan ons door te gegeven. Bij voorbaat dank. 
 
Herinnering ouderbijdrage 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage? 
Meer informatie hierover is te vinden in de vorige 
nieuwsbrief (te lezen via de website).  
 
Bezoekje juf Elske en Lieke Marije 
Op dinsdag 30 november (het duurt nog wel even) 
komen juf Elske en Lieke Marije langs voor een 
bezoekje bij ons op school. Mooi dat we de kleine dan 
even met zijn allen kunnen bewonderen. En uiteraard 
zijn we ook blij dat we juf weer ‘in het echt’ zien.  
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Agenda 
 
November 
8-12 Oudergesprekken 
8-12 Speelgoed inzamelen 
30 Bezoekje juf Elske en Lieke Marije 
 


