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De Tillegraaf 

Agenda 

23 april Koningsspelen, leerlingen ’s 

middags vrij 

27 april  Koningsdag, leerlingen vrij 

1-16 mei Meivakantie 
 

Allemaal Corona 

• Onze leerlingen die op het AZC mogen ook 

deze week nog niet naar school. Preventief 

worden alle leerlingen nog thuis gehouden. Bij 

slechts 1 leerling is besmetting vastgesteld. 

• Tip van de GGD: maak een kinder Digi-D aan. 

Hierdoor kunt u sneller een test aanvragen en 

sneller de uitslag weten. Een Digi-D aanmaken 

gaat gemakkelijk. De bevestiging 

met codes gaat echter via de 

post. En dat kan enkele dagen 

duren. Klik op deze link: 

https://www.digid.nl/digid-aanvragen-

activeren/ 
 

Site 

De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe 

site. De huidige site is qua informatievoorziening 

up-to-date. De techniek begon te falen. Delen van 

de site waren niet meer bereikbaar of vielen 

geregeld uit. En de ‘looks’ waren van 10 jaar 

geleden. Daar mocht ook wel wat aan veranderen. 

Onze web-beheerder Jacob van der Veen heeft de 

afgelopen maanden pagina voor pagina opnieuw 

vormgegeven. Een website is nooit helemaal af. 

Zeker bij de start van de nieuwe site zullen er nog 

wel foutjes in zitten. Suggesties ter verbetering 

horen we graag: ict.partoer@opo-furore.nl De 

nieuwe site gaat een dezer dagen. Het webadres 

blijft wel hetzelfde: www.obspartoer.nl 
 

11 Stedenvrij: 22 juni 

Elk jaar houden we één schooldag in reserve voor 

het geval de 11 Stedentocht gehouden wordt. We 

mogen er inmiddels toch wel van uit gaan dat ook 

dit jaar de tocht niet doorgaat. De MR heeft 

daarom besloten deze vrije dag alsnog in te 

zetten. Dit is ook aangekondigd in de Jaarkalender 

en de Schoolgids van 2020-2021 (p 43). Dit sluit 

aan op de lesvrije dag van 21 juni.  
 

Adopteer een Monument 

Vorige keer werd gemeld dat Adopteer en 

Monument versoberd zou worden. Bij de 

gemeente wordt hier altijd een evenementen- 

vergunning voor aangevraagd. En die wordt voor 

dit jaar niet afgegeven. Jammer voor de huidige 

groepen 8 omdat ze vorig jaar dit ook al niet 

hebben meegemaakt. In de beide groepen wordt 

de komende weken wel aandacht geschonken aan 

de Tweede Wereldoorlog en al haar 

verschrikkingen.  
 

25 Jaar Partoer 

Vorig jaar bestonden 25 jaar. Het feest kon toen 

niet doorgaan vanwege alle corona-maatregelen. 

En dat is dit jaar wederom he geval. We hadden 

dit groots willen aanpakken. Daarvoor wordt op 

dit moment echter geen vergunning afgegeven. 

Intern gaan we kijken welke onderdelen dit jaar 

eventueel wel uit te voeren zijn. 
 

Bijlages: 

Na deze Tillegraaf volgen nog 3 bijlages. 

• Oproep nieuw MR lid 

• Paasflyer Glinstra State 
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Burgum, 22-3-2021        
  
Gezocht: MR-lid 
 
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van OBS ’t Partoer,  
  
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die meepraat en meebesluit over een aantal 
voor de school heel belangrijke zaken. De MR besluit o.a. over het (meer)jarenplan, urenrooster, 
formatieruimte en begroting. Verder adviseert en praat de MR mee over o.a. het schoolplan, het 
financiële beleid van de school, de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten over de 
groepen, sollicitaties, de invoering van nieuwe lesmethoden en andere toekomstplannen van en over 
de school. 
De MR van OBS ‘t Partoer heeft 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. Elk van die leden zit drie jaar in 
de MR. Normaal gesproken treedt elk jaar één van de ouders en één van de leerkrachten af. 
 
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit: 

• Peter Annema 

• Thea van der Werf 

• Hiske Hartmans 
 
In de oudergeleding van de MR zitten: 

• Gerrit Zandbergen (aftredend voorzitter) 
Yfke de Jong 
Doetie Wouda 
 
Van de oudergeleding is Gerrit Zandbergen dit jaar aftredend. 
We zoeken dus een nieuw MR-lid! Welke ouder vindt het belangrijk om mee te praten en mee te 
denken over schoolzaken en wil een verschil maken voor de school? 
De MR vergadert ongeveer 5/ 6 keer per schooljaar, dat wil zeggen een avond van 19.30 – 21.30.  
Mét koffie en thee, interessante onderwerpen en inspirerende mede-MR-leden. 
  
Misschien heeft u eerst vragen voordat u zich kandidaat stelt, vraag gerust! U kunt uw vraag stellen 
via de mail (mr.partoer@opo-furore.nl) of terecht bij een van de MR-leden. 
U kunt zich kandidaat stellen door te mailen naar: mr.partoer@opo-furore.nl  
 
Opgave kan tot en met dinsdag 12 april. 
Als er meerdere kandidaten zijn dan volgt er een anonieme stemming. 
  
Hartelijke groet namens de MR 
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Hoe kan je je opgeven? 

Opgave is verplicht en kan tot 6 april. 
Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen. 

Geef je op via: info@glinstrastate.nl  

 

 
 

 

 

 

 

Vanaf nu is er iedere donderdag een activiteit 

Voor meer informatie: 0511-469060 / www.glinstrastate.nl 

 

Happy stones schilderen 
 

Voor wie: Groep 4 t/m 8 

Wanneer: Donderdag 8 april 

Tijd: 3 uur tot half 5 

Kosten: €1,50 p.p. 
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