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Agenda
29 maart
15 april
18 april
22 april
25 april –
8 mei

Studiedag, alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Paasmaandag, alle leerlingen vrij
Koningsspelen, leerlingen vanaf 12.00
vrij
Meivakantie

Flessenactie leerlingen Oekraïne
Van Djurre, Bjorn, Andre en Jorrit uit groep 8a: De
flessenactie is inmiddels afgelopen. We hebben
heel veel flessen gekregen. Wel meer dan 1000
flessen. De volgende keer maken we bekend
hoeveel we hebben opgehaald voor Oekraïne. Dit
gaat allemaal naar Giro 555.
Opvang Oekraïense leerlingen
Momenteel hebben wij nog geen aanmeldingen.
Binnen de gemeente hebben we afgesproken dat
Oekraïense leerlingen eerst opgevangen worden
door NT2-school Papilio, de school voor
asielkinderen en kinderen uit andere landen. Op
Papilio is specialistische kennis. Hier wordt
gekeken of kinderen naar school toe kunnen of
dat er eerst trauma’s verwerkt moeten worden.
Vooralsnog gaan de kinderen eerst naar
Hurdegaryp. De scholen daar hebben meerdere
lege lokalen. Op moment dat er steeds meer
kinderen komen zullen er ongetwijfeld ook
kinderen op ‘t Partoer komen. Ze zijn van harte
welkom.
Corona
Geen nieuws is goed nieuws.
Ouderenquete
Vorige week maandag hebt u van ons een link en
inlogcode voor een Tevredenheid-ouderenquete.
Als u deze nog niet hebt ingevuld, graag dat
alsnog doen.

De resultaten worden in het Team en de MR
besproken en daarna met u gedeeld. De uitslag
wordt ook op onze website gepubliceerd.
Rots en Water
Afgelopen week zijn we in groep 6a begonnen
met een Rots en Water training met leerlingen.
Sinds enkele weken zijn juf Debbie en meester
Christiaan gediplomeerd Rots en Water trainers.
Tijdens deze lessen leren de kinderen:
• Zich krachtig voelen en voor zichzelf
opkomen
• Meebewegen in het contact met andere
leerlingen
• Oog hebben voor elkaar
• Dat er meerdere oplossingen zijn voor
verschillende situaties
• Zelfstandig keuzes te maken
• Wat de invloed van hun eigen gedrag op
andere kinderen is
Zo ontwikkelen kinderen spelenderwijs sociale
vaardigheden, zelfkennis en zelfvertrouwen.
Vanmorgen zijn ze gelijk al aan de slag gegaan.
Iedereen deed betrokken mee. De eerste
ervaringen van leerkrachten en leerlingen met
deze Rots en Water training waren dan ook
positief. Meer informatie is in dit filmpje te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=_Jpq97l-7x8
Vakantie 2022-2023
Zo zien de vakanties van het schooljaar 2022-2023
er uit
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
Paasmaandag
Koningsdag
Bevrijdingsdag

17-10-22 t/m 21-10-22
26-12-21 t/m 06-01-23
27-02-22 t/m 03-03-23
7-04-23 en 10-04-23
in meivakantie
in meivakantie

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

extra meivakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
vrijdag na Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

24-04-23 t/m 28-4-23
1-05-23 t/m 5-05-23
18-5-2023
19-5-2023
29-5-2023
24-7-23 t/m 01-09-2023

Komend schooljaar zijn er ook nog een aantal
studiedagen. Deze moeten nog gepland worden.
Één is al wel bekend: 26 mei, de vrijdag
voorafgaand aan Pinksteren 2022-2023. Zodra de
overige dagen bekend zijn komt dit meteen in de
Tillegraaf.
Outdoor Kids
De organisatie voor de Outdoor Kids
Vakantieweken, editie 2022 is weer in volle gang.
Dit jaar zullen wij deze week voor de 5e keer in de
Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen organiseren.
In totaal zijn er zo’n 80 plekken beschikbaar voor
de kinderen uit de gemeente.
Enige informatie over de week:
5e Outdoor Kids Vakantieweek Tytsjerksteradiel &
Achtkarspelen! - Echt Outdoor (echt-outdoor.nl)
Wanneer? 22 t/m 26 augustus 2022
Voor wie? Kinderen uit groep 3 t/m 8
Waar? Vijf verschillende locaties in de
Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen.
Tijd? Dagelijks van 09.00 tot 16.00
Wat? Elke dag worden er afwisselende activiteiten
georganiseerd door de begeleiding / instructeurs.
Naast de alledaagse sporten zoals voetbal,
volleybal, hockey, tennis enz. gaan de deelnemers
bijvoorbeeld ook boogschieten, BMX’en en
kanoën.
Deelnemers worden op hun eigen niveau
uitgedaagd om grenzen te verleggen maar ook om
samen te werken. Hierbij wordt rekening
gehouden met de leeftijd. De mix van jong en oud
vormt echter de basis. Dit zorgt voor een
dynamische Echt-Outdoor Kids Vakantieweek en
zal dit ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring
worden.
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Wij werken samen met Stichting Leergeld
Leeuwarden (Tytsjerksteradiel) en Leergeld
Friesland-oost (Achtkarspelen). Kinderen die
hierbij aangesloten zijn kunnen gratis deelnemen
aan de week. Kinderen dienen zich in dit geval aan
te melden via Stichting Leergeld en de website
van Echt-Outdoor!
Mochten er tot zover vragen zijn, we horen ze
graag.
Met vriendelijke groet,
Eddy van der Let
Echt-Outdoor
06-21218777
info@echt-outdoor.nl
Facebook: facebook.com/echtoutdoor
Instagram: #echtoutdoor

