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De Tillegraaf 

Agenda 

28 t/m 3 mrt Rapportgesprekken gr 2 en 

4, grotendeels digitaal 

1 maart Ouderraad 

14 maart Medezeggenschapsraad 

29 maart Studiedag, alle leerlingen vrij 

22 april Koningsspelen, leerlingen 

vanaf 12.00 vrij 
 

Flessenactie leerlingen Oekraïne 

Het doel is mensen zo goed mogelijk te helpen in 

deze tijd waarin spanningen en angsten 

toenemen. De toename van de gevechten in de 

afgelopen dagen heeft het dagelijks van mensen 

op zijn kop gezet. Het Rode Kuis help mensen die 

hulp nodig hebben ter plaatse en mensen die op 

de vlucht slaan met voedsel, water en medische 

zorg.  

 
Wij, Djurre, Bjorn, Andre en Jorrit uit groep 8a van 

OBS ’t Partoer hebben een flessenactie gestart 

vanwege de oorlog in de Oekraïne. We hebben 

jullie hulp hard nodig. De opbrengst gaat naar de 

mensen die school, onderdak en  schoon 

drinkwater nodig hebben. Daarom hebben we 

veel flessen nodig. We hopen dat jullie ons 

steunen. 

 

Corona 

Vlak voor de voorjaarvakantie zijn allerlei 

maatregelen versoepeld. Een aantal van de 

versoepelingen gelden ook voor het 

basisonderwijs. 

• Mondkapjes voor personeel en leerlingen 

hoeven niet meer 

• 1,5 meter afstand tussen volwassenen wordt 

niet meer dringend geadviseerd 

• Quarantaine naar 5 ipv 10 dagen, mits 

klachtenvrij  

• Ouders mogen de school weer in 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer aan 

de hand is. Nog steeds is het aantal besmettingen 

in Nederland en in onze gemeente hoog. We 

vragen u daarom terughoudend te zijn. Corona 

laat zich nog steeds makkelijk overdragen. Ook bij 

kinderen. Als er teveel besmettingen zijn in een 

klas, zal de klas geen les kunnen hebben op 

school. Aan een aantal maatregelen zullen we 

daarom nog blijven vasthouden: 

• Kleuters gaan de klas nog binnen via het 

schoolplein 

• Ouders mogen de school in, we vragen dit 

echter te beperken tot het noodzakelijke.  

• Elke twee weken krijgen de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 zelftesten mee naar huis. 

• Bij corona-gerelateerde klachten blijven 

kinderen thuis.  

• Bij positieve PCR of zelftest blijven kinderen 

thuis. Ze kunnen na 5 dagen weer naar school 

mits klachtenvrij.  

• Hygiëne-maatregelen blijven van kracht  

• Ventileren van alle binnenruimtes 

 

Juf Jannie 

Sinds half september is Juf Jannie, groep 4, 

afwezig. Vlak voor de voorjaarsvakantie is ze 

begonnen met een aantal uren per week weer te 

werken. Met kleine groepjes leerlingen. Stap voor 

stap probeert ze dan weer helemaal terug te 

keren.  
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Open Week 

Volgende week staat in de jaarplanning een Open 

Week gepland voor onze huidige ouders. In een 

korte teambijeenkomst maandagmiddag hebben 

we besloten dat we dit nu nog iets te vroeg 

vinden. Erg jammer, want we willen u graag laten 

zien hoe we lesgeven. En wat uw kind doet in de 

groep. Dit komt hopelijk later in het jaar nog wel.  

 

Koningsspelen 

Pre-corona organiseerden Partoer, Arke en 

Reinboge de Koningsspelen gezamenlijk op de 

voetbalvelden. De afgelopen 

jaren leek ons dit niet 

verstandig. Door de 

versoepelingen van de 

afgelopen weken durven we 

het nu wel aan. Op 22 april 

sporten de leerlingen van 

Arke, Reinboge en Partoer samen. Over de details 

krijgt u laten nog een brief.  

 

Cultuur op ‘t Partoer 

Machiel Braaksma (beeldend kunstenaar) en 

Dorthee Mokkum (theater vormgeefster) geven 

met veel plezier op vrijdagmiddag de Achterland 

lessen in groep 5/8 op 't Partoer. Het 

enthousiasme is wederzijds. Kinderen, hun 

leerkracht en Machiel en Dorthee gaan aan de 

slag met verschillende materialen n.a.v. een 

thema uit de nieuwe wereldoriëntatie methode 

Blink. Blink ontwikkelt lesmateriaal dat leerlingen 

uitdaagt om hun talenten te ontwikkelen en de 

wereld te ontdekken. Lesmateriaal dat 

nieuwsgierig maakt en leerlingen zoveel mogelijk 

zelf op onderzoek uit laat gaan. Want je onthoudt 

iets beter als je het zelf ontdekt. 

 

Hoi allemaal,  

Ik wilde nog even wat leuks vertellen aangaande 

de workshops. Vanmiddag de1e sessie van een 

nieuw blok gedaan, een groep 8, laatste uurtje 

voor het weekend voor hen. Je zou denken dat de 

'benzine bijna op is' en dus trek ik alle registers 

open. Ze gaan enthousiast bezig. Één Syrisch 

meisje blijkt vloeiend Fries te spreken, leuk. 

We maken een flinke stap met onze plannen en ik 

sluit af met te zeggen ‘dat er hard gewerkt is en 

goede ideeën boven tafel zijn gekomen. 

En dat ik me verheug op volgende week vrijdag, 

dus graag tot dan.’ 

Wat volgt is een spontaan applaus.... 

Superleuk! 

Je bent als workshopgever Beeldend 

verhalenverteller, inspirator, animator, technische 

man, vertrouwenspersoon ("Jij kunt dit" "Goed 

gedaan" "Ik help je wel even"), en dankzij zo'n 

applaus ook nog onderdeel van de groep. 

Mijn weekend kan niet meer stuk. 

Groet/groetnis, 

Machiel, 11 feb 2022 

 

 


