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De Tillegraaf 

Agenda 

15-18 februari Oudergesprekken digitaal 

20-28 februari voorjaarsvakantie 

1 maart lesdag 

3 maart Leerling Arena 

8-22 maart Enquête Leerlingtevredenheid 

9 maart Medezeggenschapsraad 
 

Schoolsluitingen door code rood 

De afgelopen week zijn we 2 x door het weer 

overvallen. En heeft ons bestuur in overleg met de 

andere besturen in Noord-Oost Friesland besloten 

de scholen te sluiten. We hebben hier natuurlijk 

reacties op gekregen. Het is dus belangrijk uit te 

leggen wat wij doen bij weeralarm.  

Het irritante bij weeralarm is dat dit op het laatste 

moment (12 uur van te voren) bekend wordt. Op 

moment dat wij weten dat het code rood is en de 

school dicht gaat (besluit bestuur) wordt dit zo 

snel mogelijk gecommuniceerd met ouders via 

Parro, mail en Facebook. In geval van code oranje 

zal het team en de MR gevraagd worden mee te 

denken. Er zijn via de mail enkele algemene en 

terecht vragen gesteld. Hier de antwoorden: 

• Kunnen Chromebooks opgehaald worden? 

Dan moet er personeel zijn. Hierbij is ook de vraag 

belangrijk of leerlingen en ouders veilig op school 

kunnen komen en weer naar huis kunnen gaan. En 

indien het Chromebook door een val kapot gaat 

zijn we nog veel verder van huis. De corona-

maatregelen spelen ook mee: gespreid halen.  

• Kan de school dan niet om 10.00 open? 

Dan moet er dus wel personeel op school zijn. En 

dat is bij gladheid het probleem. Het overgrote 

deel woont niet Burgum maar moet van ver 

komen en kan niet op school komen. 

• Kunnen de personeelsleden die in Burgum 

wonen dan niet op school komen, ook al is het 

hun werkdag niet? 

Ook voor hen geldt dat het veilig moet zijn. 

Daarnaast zijn dit er momenteel 4. En dan is pm 

300 leerlingen wel wat veel om op te vangen.  

• Leerkrachten kunnen dan toch eerder van huis 

zodat school wel open kan? 

Qua veiligheid maakt dit niet veel uit. Glad blijft 

glad, ook bij langzaam rijden. 

• Waarom kan er geen afstandsonderwijs 

gegeven worden? 

In principe komen we een heel eind met 

afstandsonderwijs. Dat weet u door de corona-

sluitingen. De Chromebooks van de leerlingen 4/8 

zijn echter op school en niet elk gezin heeft voor 

elke leerling thuis zoveel andere devices dat alle 

kinderen lessen kunnen volgen.  
 

We kunnen veel. We willen veel. En soms is het 

overmacht.  
 

Wij willen ons vak uitoefenen: onderwijzer zijn! 

Zeker in corona-tijd, willen wij zoveel mogelijk les 

geven. Maar het moet wel veilig zijn. Het is 

frustrerend dat als we willen beginnen (vorige 

week maandag) dit door het weer wordt 

tegengehouden. Het is frustrerend als er net een 

begin is gemaakt met schoolroutines op te 

bouwen, dit wederom ruw onderbroken wordt. 

Het is frustrerend voor ouders omdat er opnieuw 

opvang geregeld moet worden. Dit keer zelfs 

zonder lesprogramma. Het is frustrerend voor 

leerlingen, zij willen spelen met hun vriendjes.  

De school sluiten doen we niet voor onze lol. 

Integendeel.  

  

Code rood = scholen zijn dicht (gezamenlijk 

besluit besturen basisonderwijs) 

Code oranje = scholen kijken wat lokaal past, 

uitgangspunt is open (besluit directie school) 

Code geel = school open 

De weercode van het KNMI voor moment van 

schoolopening is zoveel mogelijk leidend.  

 

mailto:partoer@opo-furore.nl
http://www.obspartoer.nl/


 
 
 

Nieuwsbrief obs ’t Partoer 

 
 

Pagina: 2 

Corona 

Naast de weersluitingen hebben we ook te maken 

met corona-maatregelen. In de vele Corona-

edities hebben we u daarvan telkens op de hoogte 

gehouden. De kortste samenvatting: is uw kind 

verkouden of heeft uw kind andere corona-

verschijnselen, dan moet uw kind thuisblijven. U  

wordt dringend verzocht de GGD te bellen voor 

advies. Is er in de directe omgeving van uw kind 

iemand positief getest, houdt uw kind thuis en 

neem contact op met de GGD. En stel school op 

de hoogte hiervan omdat als uw kind toch positief 

is, wij op school ook allerlei maatregelen moeten 

nemen. We willen voorkomen dat een hele klas 

naar huis wordt gestuurd, daarom werken onze 

leerlingen in vaste groepjes. Daarnaast dragen de 

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en de 

leerkrachten in de verkeersruimtes op school een 

mondkap.  

 

1 maart lesdag 

De maandag na de voorjaarsvakantie zou een 

personeelsdag van onze Holding Adenium zijn. Op 

verzoek van ’t Partoer is dit idee vorige week 

dinsdag, na de sneeuwsluiting, losgelaten. De MR 

heeft vervolgens gezegd dat 1 maart een lesdag 

moet zijn. Wellicht dat er gezinnen zijn die dan 

toch nog op een reeds geplande vakantie zijn, 

want dat was namelijk oorspronkelijk mogelijk. 

Deze gezinnen kunnen dit aangeven via deze link. 

Dan weten wij welke leerlingen er op school zijn. 

De link werkt tot woensdag 17 februari 12.00 uur. 

 

EN DAN IS HET TIJD VOOR EEN KEER ANDER 

NIEUWS DAN CORONA EN SLUITINGEN 

 

Kip 

Enkele weken geleden kwam er een noodoproep 

van Sanjes Fertier binnen. Doordat er geen 

bezoekers meer ontvangen konden worden zijn er 

ook geen inkomsten meer. We hebben toen een 

kip geadopteerd. De kip had echter geen naam. 

We hebben toen alle leerlingen gevraagd een 

naam in leveren. Uiteindelijk heeft een jury 

bestaande uit neefjes en nichtjes van Meester 

Karel uit de ruim 70 inzendingen een keuze 

gemaakt. Via een 

live-stream 

verbinding met hun 

school in Delft is de 

naam bekend 

gemaakt. De kip 

heeft de naam 

‘Tokkie’ gekregen. 

Tjitte Westra uit 

groep 5a is de trotse 

naamgever. Hij heeft een oorkonde en een doos 

eieren gekregen.   

 

Eindstand Beweegchallenge 

Op de volgende bladzijde de eindstand van de 
Beweegchallenge ‘Beweeg mee de wereld rond’.  
Meedoen is echt belangrijker dan winnen. Alle 
deelnemende leerlingen en ouders, goed gedaan! 
Gaat zo door. We gunnen de Twirre natuurlijk 
hun eerste plek. Op Strava hebben heel veel 
ouders en kinderen hun beweegervaringen 
gedeeld. Alle deelnemende scholen konden een 
prijs uitkiezen. 
Meester Christiaan, 
onze vakdocent 
gym, heeft gekozen 
voor een floorball-
set. We kunnen dit 
spel alleen in de gymzaal gebruiken. Anders slijt 
het materiaal te snel. Eerder hebben we ook 
geschreven dat de leerling die voor ’t Partoer de 
meeste kilometers heeft gemaakt ook een prijs 
krijgt. We hebben hier echter nog geen uitslag 
over gekregen.  
 
Nieuwe leerlingen 
Na de voorjaarsvakantie starten we met de 
voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. 
Daarvoor is het erg belangrijk te weten met 
hoeveel leerlingen we het schooljaar kunnen 
starten. Heeft u uw bijna-vierjarig kind nog niet 
aangemeld, doe dat dan snel.  
  
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SkKxFKBtq0OFgR1ABu1F-vw2y8csUEZNreK7zNKM2_FUOFRQSlFPMUFCUFVOWTkwVzRMNkNUV0UzVC4u
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