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De Tillegraaf 

Agenda 

23 aug Eerste schooldag 

26 aug Klankenkaravaan (uitgesteld 25 jaar) 

26 aug Juf Wies 25 jaar in het onderwijs 

27 aug Techniekbus 

27 sept Personeelsdag Holding Adenium 
 

Een nieuw schooljaar… 

Altijd weer spannend om nieuw te beginnen. 

Nieuwe juf of meester voor de kinderen, en voor 

ons een nieuwe klas met kinderen. En binnen de 

kortste keren is dan toch alles weer normaal.  

 

In de eerste week is er al meteen een activiteit 

waar we uw aandacht voor vragen: de 

Klankenkaravaan. En daarnaast willen we ook 

enige duidelijkheid scheppen over de corona-

maatregelen op school.  

 

Klankenkaravaan 

Komende donderdag vieren we klein ons 25 jarige 

bestaan. Dit feest is door diverse redenen (corona 

in juni 2020 en overlijden van onze collega Hiske 

in juni 2021) uitgesteld. Wat we groots van plan 

waren is nu klein geworden. Maar we doen het 

dan wel goed.  

 

Voor de vakantie hebben we gevraagd of de 

kinderen in een bepaald kleur t-shirt konden 

komen, dit heeft te maken met het muziekstuk 

dat de leerlingen gezamenlijk gaan maken. Door 

het uitstel moest de Klankenkaravaan over de 

vakantie heen getild worden. Leerlingen zijn dus 

in andere groepen terecht gekomen. We hebben 

daarom bekeken of de kleuren gelijk konden 

blijven of niet. Dit kan helaas niet in alle gevallen. 

In het overzicht hiernaast de kleuren van de t-

shirts. We begrijpen dat u hier wellicht geen 

rekening mee hebt gehouden. Dus als de goede 

kleur t-shirt niet lukt, dan kan het niet. Een 

bandana, een broek, jasje of iets dergelijks in die 

kleur kan dan een oplossing zijn.  

 

Bent u welkom bij de presentatie? 

Ja!! Het ziet er naar uit dat het mooi weer wordt. 

De presentatie is op het grasveld naast school. En 

ouders mogen komen kijken. Als u maar 1,5 meter 

afstand van elkaar houdt.  

 

Instroom, 1 en 2 

Groepen 3 

Groep 4a en 5a 

Groep 5b en 6a 

Groep 7a 

Groepen 8 

12.30: Presentatie op grasveld 

 

De leerlingen van de groep instroom/1 worden 

verdeeld over de beide groepen 1/2.  

 

Coronamaatregelen 

Er zijn ten opzichte van voor de vakantie enkele 

wijzigingen. En paar zaken die onveranderd 

blijven. Aan beide besteden we kort aandacht. 

 

Wijzigingen 

• Het zogenaamde snotterbellenbeleid is 

veranderd. Snotterende kinderen mogen naar 

school. Al vragen wij u wel, vanzelfsprekend, 

waakzaam te blijven. Kinderen blijven wel 

thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. 

En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. 

 

Onveranderd 

• Al is het snotterbellenbeleid veranderd, toch 

vragen wij u uiteraard bij een vermoeden van 

een coronabesmetting een test te doen.  

• Ouders kunnen de school nog niet in. We 

kunnen immers in de school niet de garantie 

geven dat volwassenen ook 1,5 meter afstand 
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kunnen houden. Alleen bij dringende 

noodzakelijkheid mag u de school in.  

• Een klas moet nog steeds naar huis indien een 

van de leerlingen positief getest is. 

Uitzonderingen hierop zijn leerlingen die in de 

afgelopen 6 maanden positief waren, of al 

enige tijd gevaccineerd zijn.  

• De kleutergroepen komen nog steeds via de 

pleindeur de school binnen. 

• Hygiëne-maatregelen: regelmatig handen 

desinfecteren. 

 

Maandagochtend: start schooljaar 

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden 

maandagochtend buiten opgevangen door de 

leerkracht. En gaan dan gezamenlijk naar binnen. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 worden 

opgevangen op het middenbouwplein 

(speelheuvel). En de leerlingen van 6 t/m 8 bij de 

voordeur.  

 

Studiedagen en andere korte vrije momenten 

27 september Personeelsdag Adenium 

23 november Studiedag  

3 december Alle groepen vanaf 12.00 uur 

24 december Alle groepen vanaf 12.00 uur 

4 februari Studiedag 

29 maart Studiedag 

22 april Alle groepen vanaf 12.00 uur 

23 juni Studiedag 

24 juni Studiedag 

15 juli Alle groepen vanaf 12.00 uur 

 

Schoolkalender 

Deze wordt in de week van 6 september 

meegegeven.  

 

Communicatie en privacy 

• Parro is het voornaamste 

communicatiemiddel tussen leerkracht en 

ouders. De leerkracht heeft u in de afgelopen 

dagen een uitnodiging verstuurd voor Parro. 

Elk jaar moet dit opnieuw ingesteld worden. 

Hopelijk hebt u de uitnodiging als 

geaccepteerd. Hebt u geen uitnodiging 

gekregen of is er iets misgegaan met 

accepteren, mail dan naar ict@opo-furore.nl.  

• Is uw kind ziek dan kunt u dit melden aan de 

leerkracht via Parro. 

• In Parro kunt u ook de privacy instellingen van 

uw kind instellen. Hebt u dat al in een eerder 

jaar gedaan, dan hoeft dit niet opnieuw. Hebt 

u dit nog niet gedaan dan vragen wij u dit als 

nog te doen. Dit doen u op de computer of 

smartphone het tabblad ‘Instellingen/Privacy’ 

te openen. Wij doen dan ons uiterste best om 

hier rekening mee te houden.  

 

Techniekbus 
Enkele stichtingen voor het basisonderwijs en de 
Regiodeal hebben de Stichting 
Talententwerkplaats opgericht. Doel is leerlingen 
o.a. geïnteresseerd te maken voor techniek. Later 
krijgt u hier meer informatie over.  
Vrijdag 27 augustus komt de Techniekbus op ’t 
Partoer. Enkele bovenbouwgroepen krijgen dan 
van een techniekdocent uit het voortgezet 
onderwijs een simpele techniekles. Dit is nu nog 
een try-out. Als alles goed gaat zal de officiële 
eerste les begin oktober gegeven worden. Tegen 
die tijd ook meer informatie.  
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