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Agenda
7 t/m 10 feb.
14 t/m 17 feb
19 t/m 27 feb
29 maart

o
Adviesgesprekken groep 8
Oudergesprekken Rapport 1
Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrij

En om de humor er een klein beetje in te houden:
Dit alles onder het voorbehoud van gewijzigde
omstandigheden. Alles wat in deze Tillegraaf
staat, is misschien morgen weer anders!
Corona
• We krijgen regelmatig vragen over
quarantaine regels na een positieve zelftest
bij een leerling. ‘En hoe moet dat dan met de
rest van het gezin?’ Wij adviseren u gebruik te
maken van deze site:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
• School verplicht testen niet. Dat mogen we
ook niet. We adviseren dringend bij een
positieve zelftest een afspraak te maken bij de
GGD. Dit in het gezondheidsbelang van de
overige kinderen en het personeel. We
hebben inmiddels gezien hoe snel een klas
besmet raakt en vervolgens alsnog helemaal
in quarantaine moet. Vanzelfsprekend blijft
het de afweging van ouders in samenspraak
met de kinderen.
• Tot twee weken geleden was het GGD-beleid
dat bij drie of meer besmettingen in de klas
de hele klas in quarantaine moest. Dit beleid
is door de GGD losgelaten omdat we allemaal
graag willen dat kinderen op school zijn.
Scholen mogen vanaf dat moment zelf
bepalen of het veilig is op school of niet. Zo
langzamerhand begint er zich een
Nederlandse trend af te tekenen wanneer een
klas naar huis wordt gestuurd:
o Als het aantal besmettingen in een klas
heel snel oploopt

•

Als de helft van de klas vanwege een
positieve thuistest, positieve GGD test,
wachten op GGD uitslag of klachten, reeds
thuis zit
We zullen dan met de GGD in overleg gaan
over de eventuele datum van terugkeer naar
school.
We hebben al vaker gemeld dat er geen
vervanging is. De afgelopen 2 jaar hebben we
bijna alles intern kunnen opvangen. Helaas
lukt dat deze week niet. Meerdere klassen
zitten thuis. En omdat de leerkrachten ook
echt ziek zijn kan er in veel gevallen ook geen
digitaal instructie-onderwijs gegeven worden.
Leerlingen van de groepen 4/8 krijgen wel hun
chromebook mee. Via de Parro krijgt u dan te
horen welke opdrachten gemaakt moeten
worden. Een klas zit nooit langer dan twee
dagen achterelkaar thuis. Leerlingen hebben
instructie nodig. Na 2 thuisdagen is een
volgende groep aan de beurt. Ook al is hun
leerkracht geheel fit. Dit zullen we zeer ruim
van te voren melden aan ouders. Zoals het er
nu naar uitziet is dat dit deze week (nog) niet
aan de orde.

Noodopvang
Als een klas thuis is omdat de leerkrachten ziek
zijn moeten we voortaan noodopvang aanbieden.
Als een klas thuis is vanwege een te groot aantal
besmettingen, mogen we dat niet (want dan
zouden we de besmettingen weer in de school
terug halen). Noodopvang is alleen bedoeld voor
ouders die beide een cruciaal of vitaal beroep
hebben. Is één van de ouders cruciaal of vitaal
dan wordt de andere ouder geacht de opvang te
verzorgen. We maken daar ook de volgende
aantekening bij: in de noodopvang zitten
leerlingen van verschillende groepen. Indien een
van die leerlingen achteraf positief blijkt te zijn

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

gaat de besmetting heel snel door de hele school
en gezinnen heen. En daar zit niemand op te
wachten. Daarom: alleen als het echt niet anders
kan dan kan uw kind naar de noodopvang.
Op onze website kunt u zich op de Corona pagina
aanmelden voor de opvang:
https://www.obspartoer.nl/corona
Oudergesprekken – Rapport
Deze week zijn de adviesgesprekken voortgezet
onderwijs van de groepen 8. Verreweg de meeste
zijn online.
En volgende week zijn de rapportgesprekken met
de ouders van de andere groepen. Deze zijn ook
allemaal online. U hebt hiervoor via Parro een
uitnodiging gekregen. Op donderdag 10 februari
sluit de inschrijving. We gaan dan de indeling
controleren. U mag er van uitgaan dat uw keuze
goed is. Zoniet, dan krijgt u van de leerkracht een
berichtje. Het kan natuurlijk zo zijn dat
gesprekken niet door kunnen gaan omdat de
leerkracht of u ziek bent. In dat geval wordt een
nieuwe afspraak gepland.
Nog iets anders dan corona??
• De groepen instroom/1 en 5b zijn twee weken
geleden weer begonnen met zwemmen.
• En in de kleutergroepen hebben ze machines
gemaakt.
• In groep 3 leggen ze hun eerste zinnetjes
• De leerkrachten van de onderbouw van ’t
Partoer en De Arke hebben samen een idee
ontwikkeld om de speelplaats voor de
kleuters uitdagender en levendiger gemaakt.
Later dit jaar volgt een presentatie.
Bijlages
• 3 x Glinstra State
• Verslag Ouderraad dd 20 december
En om de humor er een klein beetje in te houden:
Dit alles onder het voorbehoud van gewijzigde
omstandigheden. Alles wat in deze Tillegraaf
staat, is misschien morgen weer anders!
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KOM JIJ OOK?
22 FEBRUARI 13:30 TOT 15:30
GROEP 4 T/M 8
FREERK BOSGRAAFSTRAAT 18
BURGUM

Meer info?
0511469060
GlinstraState.nl

Kidsclub
Creatief
Nu ook met Sport & Spel!
Vanaf donderdag 10 februari

Met uitzondering van de voorjaarsvakantie

14:30- 16:00
Groep 5 t/m 8
Wekelijks, 8x

Kosten

€10

Opgave tot 8 februari
Via: Info@glinstrastate.nl

Wat:

Agenda Ouderraad
Stephan de Groot (SdG);
Debbie Post (DP);
Danaïa Tuinenga (DT);
Anna Dam (AD);
Alex Jongedijk (AJ);
Ahlaam Aldaraaj (AA).
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);

Wie:

Afwezig:
Tytsje Schievink (TS);
Janke de Haan (JdH).
Wanneer:

Maandag 20 december 2021, 20:00 uur

Waar:

Via Teams

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen ’t Partoer

Er zijn geen mededelingen.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
- Er is een brief van OPA ontvangen met daarin de mededeling dat de standaard bijdrage van
euro 350,- per half jaar én een éénmalig extraatje van euro 150,- wordt uitbetaald.
5. Samenstelling OR
AD levert de oproep voor nieuwe leden aan bij de directeur en stemt dit nog af met SdG.Het
voorstel is om dit apart naar ouders te mailen en in de Parro te plaatsen. Vanuit het team
van ‘t Partoer is er nog geen reactie ontvangen op de vraag naar betrokken ouders, DT gaat
nog een ouder benaderen.
6. Financiering herinrichting/onderhoud schoolplein
AJ legt uit dat er wel geld wordt gereserveerd voor onderhoud pleinen en beheer maar niet
voor nieuwe zaken. Dit is nu voor het kleuterplein geregeld via de NPO-gelden maar dat haal
je niet binnen via sponsorlopen voor de midden- en bovenbouw. Dus dan is de vraag wat wil
je op die midden- en bovenbouw? Daar zou een werkgroep voor moeten komen, waar ook
de leerlingenraad bij betrokken wordt. Afgesproken wordt om dit punt in september
opnieuw te agenderen. Er kan dan een werkgroep met het team en de leerlingenraad
gestart worden om te kijken naar plannen voor het middenbouwplein zodat daar met
Koningsspelen een gerichte sponsorloop aan gekoppeld kan worden.
7. Wijzigingen voor vrijwillige ouderbijdrages
DP heeft de statuten bekeken maar kon daar geen conclusies uit trekken over evt
aansprakelijkheden voor de OR. AD heeft dit nog niet gedaan en zal kijken of dit juridisch

nog consequenties heeft voor de OR.
SdG informeert de OR over de percentages van de schoolreisjes en ouderbijdrages van de
afgelopen jaren die niet zijn bedoeld om een beeld van de risico’s te krijgen.
Omdat een mogelijke oorzaak kan zijn voor het niet betalen van de ouderbijdrage de
onbekendheid van de OR is wordt afgesproken dat AA een promofilmpje maakt over de OR
voor het nieuwe leerjaar.
8. Evaluatie Sinterklaas 2021
AA deelt de volgende evaluatie die in afwezigheid van OR-leden is gedaan:
- vakcadeaus midden en bovenbouw: waren snel kapot
- is een digitale boodschap van Sint voor de bovenbouw i.p.v. een echt bezoek ook een idee?
- Misschien iets lekkers in het vak en een klassencadeau voor het overige bedrag?
- aanpassing rooster: pauze tussen onder en middenbouw inroosteren
- kijken naar gelatinevrije snoep
- eerst kijken naar boodschappen wat er al is en dan pas aanvullen
- lijst met aan te schaffen spullen voor volgend jaar (schminksponsjes, schmink Pieten,
zwarte handschoenen 3 paar, verkoelende créme, jute zakken voor groep 1 t/m 4).
Deze evaluatie wordt toegevoegd in Sinterklaas-draaiboek van de OR. Dit punt wordt
volgend jaar opnieuw geagendeerd. Daarnaast wordt geconstateerd dat het niet de
schoonheidsprijs verdient als OR-leden die in de Sinterklaascommissie zitten pas een dag
voor de activiteit te horen krijgen dat ze niet in school mee mogen helpen. Ook is het
vreemd dat een evaluatie van de activiteit wordt gedaan in afwezigheid van de OR-leden die
in de Sinterklaascommissie zitten. Deze punten worden ook opgenomen in het Sinterklaasdraaiboek van de OR.
Uit de voorlopige berekening blijkt dat de Sinterklaascommissie binnen het budget is
gebleven.
9. Kerst 2021
De kerstcommissie heeft een lekker lunch geregeld, er zijn broodjes bij de bakkerij besteld.
Er was genoeg, zelfs teveel. DT kijkt in postbakje of daar nog rekeningen liggen.
10. Vergaderrooster OR, tweede helft
Het vergaderrooster wordt als volgt vastgesteld:
- woensdag 2 februari
- Dinsdag 1 maart
- Dinsdag 5 april
- Dinsdag 17 mei
- Woensdag 15 juni
11. Lief en leed
Er zijn geen nieuwe zaken te melden.
12. Communicatie
AA schrijft een stukje over de inzet van de OR voor Sinterklaas.
13. Rondvraag

- SdG informeert naar de tekst voor de oproep van ouders voor het inzamelen van

oud papier. AD zal hem deze toesturen.
- AD informeert naar de afspraak met de MR vanwege de wijzigingen voor de
vrijwillige ouderbijdrage. AJ gaat deze afspraak met MR regelen voor de ORvergadering van 2 februari.
14. Sluiting

Actiepuntenlijst
Vergadering Agendapunt

Actiepunten

20-12-’22

Samenstelling OR

-

AD schrijft oproep;
DT zal ouder benaderen.

20-12-’22

Financiering
herinrichting/onderhoud
schoolplein

-

agenderen voor september 2022.

20-12-’22

Wijzigingen voor
vrijwillige ouderbijdrages

-

AD kijkt naar statuten ivm juridische
consequenties;
AA maakt promofilmpje OR voor schooljaar
22/23 om bekendheid te vergroten;
AJ nodigt MR uit voor vergadering van 02-02’22.

20-12-’22

Evaluatie Sinterklaas 2021

-

de evaluatie wordt opgenomen in het
draaiboek (AD).

20-12-’22

Communicatie

-

AA schrijft een stukje over de inzet van de OR
voor Sinterklaas.

