
 
 
Nieuwsbrief 13 september 2019 
 

Beste ouders, 
Het is vrijdag de 13e. Voor 
sommigen een geluksdag maar 
voor anderen weer een pechdag. 
Waar komt dat (bij)geloof eigenlijk 
vandaan? Op Wikipedia kan je 
lezen dat in sommige landen 
dinsdag de dertiende juist een 
ongeluksdag is en in Italië is vrijdag 
de zeventiende een ongeluksdag. 
Over de oorsprong wordt 
gespeculeerd. Volgens sommigen 
is vrijdag een ongeluksdag omdat 

Jezus op vrijdag gekruisigd werd of omdat de Romeinen op de vrijdag de 
doodvonnissen voltrokken. Dat gecombineerd met het ongeluksgetal 13 geeft extra 
gevaar voor ongeluk. Zo zijn er nog een aantal historische feiten waarin een 
verklaring te vinden is. Ik ken de statistieken niet maar volgens mij gebeuren er op 
andere dagen net zo veel nare dingen als op vrijdag de dertiende. 
In ieder geval, voor ons een “gewone” vrijdag en alweer het einde van de tweede 
schoolweek. Met een mooi zonnig weekend voor de deur kan het zo maar het laatste 
staartje van de zomer zijn dus geniet ervan! 
 
 

 



De Luizen 
Zoals ik u op Parro al heb laten weten is het schooljaar niet luisvrij gestart. Via het 
hulpouder-formulier heeft u kunnen aangeven bij welke activiteiten u ons zou willen 
helpen. Hierin stond ook Luizenouder of Luizenmoeder/vader genoemd. Het is fijn 
als de ouders die zich hiervoor hebben opgegeven op de ochtend na iedere vakantie 
in de klas aanwezig zijn om de kinderen na te kijken op luizen of neten. U wordt 
direct gebeld als dit bij uw kind het geval is. De leerkrachten controleren of er 
tenminste één ouder is die zich voor deze taak heeft opgegeven en zullen nogmaals 
een oproep doen als dat voor hun groep niet het geval is.  
Een actuele handleiding zal ik als bijlage toevoegen. Het is belangrijk dat u deze 
stappen goed volgt want het is blijkbaar niet vanzelfsprekend dat het probleem na 
een behandeling is opgelost! 
Nogmaals benadruk ik dat u en uw kind zich voor luizen en neten 
net zo min hoeft te schamen als voor muggenbeten! 

 
Verder is er niet heel veel nieuws te vertellen. Iedereen is hard bezig met het werken 
in de groep. Onze nieuwe collega’s hebben het zo druk dat zij nog geen tijd hebben 
gehad om een stukje te schrijven waarin zij zich voorstellen. Dat komt zeker in de 
volgende nieuwsbrief goed. Het is fijn om mee te delen dat de beide zij-instromers 
intensief door Nadia (juf groep 3A) begeleid zullen worden. Nadia krijg daar extra 
formatie voor. Onze zij-instromers werken keihard en bevinden zich nog in een 
roller- coaster van indrukken en ervaringen, zijn heel enthousiast en leren snel. Wij 
zijn heel blij met hen!! 
 
MR 
Ook de nieuwe MR leden zullen zich aan u voorstellen in een van de volgende 
nieuwsbrieven. Op de eerste vergadering van dinsdag 10 september jongstleden is 
er iets fout gegaan met het uitnodigen van de personeelsgeleding van 
Medezeggenschapsraad zodat alleen de oudergeleding heeft vergadert. Omdat er 
een aantal nieuwe leden zijn toegetreden was het op zich geen ramp. Ik heb 
begrepen dat de ouders goed de tijd hebben genomen om met elkaar kennis te 
maken. Ik wil u er op wijzen dat de MR nog steeds op zoek is naar een ouder voor 
de oudergeleding. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met de heer Robin Kuipers: rjkuipers@yahoo.com. 

 
 
 
 
 
 



Schoolplein 
Ik durf er bijna niet over te beginnen want inmiddels krijgen wij er een staart van. 
Dinsdag 17 september aanstaande horen we meer over de stand van zaken met 
betrekking tot de subsidieaanvraag. Ik houd u op de hoogte. 

Informatieavonden: 
Aanstaande week vinden de informatieavonden plaats. 
Dinsdag 17 september van 18.30 tot 19.30 uur voor groep 4 tot en met 7 
Donderdag 19 september voor de peuters de kleuters en groep 8 van 18.30 tot 
19.30 uur. 

Heel fijn weekend allemaal! 




