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De Tillegraaf 

Agenda 

1 feb Ouderraad 

4 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

7 t/m 10 

februari 

Adviesgesprekken groep 8 

14 t/m 17 

februari 

Oudergesprekken Rapport 1 

19 t/m 27 

februari 

Voorjaarsvakantie 

29 maart Studiedag, alle leerlingen vrij 
 

Corona 

• Vandaag, maandag 24 januari, zijn meerdere 

kinderen met een positieve zelftest gemeld. 

Ze hebben ook, zover wij weten, allemaal een 

afspraak staan bij de GGD. Heel fijn dat er op 

deze manier gereageerd wordt. Op deze 

manier proberen we allemaal verspreiding 

binnen de school te voorkomen. En dus 

kinderen op school te houden.  

• Wij weten dat OMT en kabinet praten over 

andere quarantaine regels voor kinderen. 

Totdat duidelijk is hoe die regels er uit zien of 

exact bekend zijn, houden we ons aan de GGD 

adviezen: bij 3 of meer besmettingen blijft de 

klas thuis. Dinsdag 24 januari zal daar wellicht 

meer over bekend worden. Soms, zo leert de 

ervaring duurt het dan nog enkele dagen 

voordat exact bekend is hoe de nieuwe regels 

toegepast en/of geïnterpreteerd moeten 

worden.  

• Voor de groepen 6, 7 en 8 is het dringende 

advies van de GGD dat zij een mondkapje 

dragen in de gangen. In het begin, 2 maanden 

geleden, deden leerlingen dit ook heel goed. 

We merken echter dat veel leerlingen hun 

mondkapje vergeten. We verzoeken ouders 

hun kinderen een mondkapje mee te geven 

naar school. 

• Als uw kind nog een DigiD heeft dan is het nu 

de tijd om dat alsnog aan te vragen. Geen 

verplichting, maar wel zo gemakkelijk. U krijgt 

eerder uitslag dan te wachten op het 

telefoontje van de GGD. Uw kind kan dan ook 

sneller terug naar school bij een negatieve 

uitslag.  

 

Swim2Play 

In overleg met onze Holding Adenium en de 

gemeente kan Swim2Play weer doorgaan. Ouders 

van de groepen die aan de beurt zijn hebben daar 

al bericht van gekregen. Er wordt door 

Sportlocatie Wetterstins nog wel op een corona-

toegangsbewijs gecontroleerd.  

 

Kinderen naar Theater 

Als kinderen niet naar het theater kunnen, komt 

het theater wel naar de kinderen. De 

onderbouwleerlingen van Arke, Reinboge en 

Partoer zien deze maandag en dinsdag in de 

speelzaal van ’t Partoer de voortelling Sûkerswiet 

van Tryater. Niet allemaal tegelijkertijd, maar per 

school met flinke ventilatietijd tussen de scholen. 

Klik hier voor een linkje naar de voorstelling.  
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GGD onderzoeken 

In de komende dagen krijgen ouders met kinderen 

die geboren zijn in 20212 een GGD oproep. De 

afspraak met de GGD is niet op school, maar op 

de Prins Bernhardlaan 1a. Zie ook de bijlage.  

 

Uitslag James Bond Challenge 

Beste geheimagenten, bedankt voor jullie inzet! 

We hebben gezien dat er veel geheim agenten op 

pad zijn gegaan om ons en de wereld te helpen! 

Jullie hebben allemaal goed je best gedaan om 

James Bond zo fit mogelijk te maken voor zijn 

ultieme test. Ook de eindtest is veel ingevuld en 

er waren meerdere geheimagenten die een 

perfecte score hebben gehaald. Daarom zullen de 

prijzen onder jullie worden verloot, de loting 

kunnen jullie volgen in de video. Ben jij een van de 

winnaars? Stuur ons dan een berichtje zodat we 

een afspraak kunnen maken voor de 

prijsuitreiking, de prijsjes komen dan zo snel 

mogelijk jullie kant op. 

Je kan een bericht sturen via de facebookpagina 

van High Five.  

Of een mail sturen naar: je.betten@st.hanze.nl  

Dit is de link naar de video van de prijsuitreiking: 

https://youtu.be/mXAVEJ3OSEw 

 

Oud Papier 

De Ouderraad zoekt vrijwilligers die willen helpen 

met het inzamelen van oud papier. De opbrengst 

van dit oud papier vormt een flink deel van de 

inkomsten van de Ouderraad. De Ouderraad 

gebruikt dit geld voor de organisatie van 

bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en de versiering op 

school. Alle ouders hebben via Parro een 

uitnodiging ontvangen. We vragen u vriendelijk 

om u op te geven.  

 

Oudergesprekken  

In de week van 14 t/m 17 februari zijn de 

oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 

gepland. Deze zijn verplicht. De gesprekken zijn 

digitaal. Rond 6 februari krijgt u via Parro een 

uitnodiging om u in te schrijven. De inschrijving 

stopt donderdag 10 februari.  

De groepen 8 hebben hun adviesgesprekken ook 

digitaal. Over het hoe en wanneer wordt u later 

nog geïnformeerd. 

 

VACATURE LID OUDERRAAD OBS ‘T PARTOER 

Wij zijn per direct op zoek naar drie nieuwe leden 

voor de ouderraad van ’t Partoer!  

 

Als lid van de ouderraad organiseer en regel je 

samen met de andere leden leuke dingen voor de 

leerlingen en ben je betrokken bij de school van je 

kinderen.  Daarnaast ben je als 

vertegenwoordiging van de ouders ook klankbord 

voor de directie van school en wordt de OR over 

diverse onderwerpen naar haar mening gevraagd. 

De OR vergadert ongeveer 9 á 10 keer per 

schooljaar en afhankelijk van de te organiseren 

activiteiten kun je deelnemen in diverse 

activiteitencommissies, o.a voor de organisatie 

van sinterklaas, kerst, sportdag etc. 

 

Ben jij iemand die; 

● kan organiseren; 

● enthousiast is; 

● tijd heeft overdag; 

● kan meedenken over onderwerpen die 

belangrijk zijn voor de school en het 

onderwijs; 

● het leuk vind om in een gezellig team 

betrokken te zijn bij de schoo 

● voor een periode van drie jaar beschikbaar is. 

 

Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

Heb je interesse of wil je meer informatie dan kun 

je contact opnemen met Anna Dam, secretaris OR 

via or.partoer@gmail.com of telefoonnummer 06-

24411763 
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Het JGZ-team van GGD Fryslân nodigt binnenkort de kinderen, die 
zijn geboren in 2012, uit voor een preventief gezondheidsonderzoek. 
Is uw kind in 2012 geboren? Dan ontvangt u thuis een brief met een 
afspraak voor u en uw kind.  

Wat doen wij? 
GGD Fryslân biedt preventieve gezondheidszorg aan. Wij informeren, adviseren 
en ondersteunen ouders/verzorgers zodat kinderen en jongeren gezond en 
veilig opgroeien. Wanneer kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud zijn, nodigen 
we hen en hun ouders/verzorgers in ieder geval drie keer uit voor een preventief 
gezondheidsonderzoek of vaccinaties. Tijdens een onderzoek kijken wij samen  
met u naar de gezondheid, de ontwikkeling en het gedrag van het kind. 
 
Vragenlijst invullen 
Wij vragen ouders samen met hun kind voor dit onderzoek  
een vragenlijst via internet in te vullen. De inloggegevens  
voor deze vragenlijst ontvangen ouders per brief.
 
Overleg leerkracht en jeugdarts 
Voorafgaand aan de onderzoeken bespreekt de 
jeugdarts van het JGZ-team met de leerkracht(en) of er 
bijzonderheden zijn in de ontwikkeling of het gedrag bij 
kinderen. Wij gaan ervan uit dat de leerkracht u  
op de hoogte brengt wanneer het over uw kind gaat. 
 
Heeft u geen brief ontvangen?  
Is uw kind geboren in 2012 en krijgt u geen uitnodiging? Dan is uw 
kind op een later moment in het jaar aan de beurt. Wacht gerust de 
uitnodiging af.  
 
Vragen? 
Voor vragen of het verzetten van de afspraak kunt u contact  
opnemen met de GGD Fryslân via 088 22 99 444.  
 
Meer informatie vind u op onze website:  
www.ggdfryslan.nl/basisonderwijs
 
Met vriendelijke groet,  
Het JGZ-team van GGD Fryslân 

Info voor ouders  
onderzoek 9-jarigen 


