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De Tillegraaf 

Agenda 

20 april MR 

20 en 21 april IEP Eindtoets groep 8 

23 april Koningsspelen, leerlingen ’s 

middags vrij 

27 april  Koningsdag, leerlingen vrij 

1-16 mei Meivakantie 
 

Allemaal Corona 

• 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/ 

• Een van de afspraken op school is dat de 

leerlingen en leerkrachten van de groepen 6, 

7 en 8 een mondkapje ophebben in de 

Leerstraat. We merken dat meer en meer 

leerlingen geen mondkapje bij zich hebben of 

vergeten zijn. Op school hebben we natuurlijk 

wel wat mondkapjes voor incidentele 

gevallen. Wilt u er op letten dat leerlingen een 

mondkapje bij zich hebben? 
 

Site 

Vorige week is onze nieuwe site live gegaan. De 

indeling en teksten verschillen niet heel veel van 

de oude site. Wel een stuk frisser en opgewekter. 

De formulieren voor verlof, contact met school en 

aanvraag rondleiding kunnen u allemaal 

terugvinden op de contactpagina.  

 

Opening voetbaldoeltjes 

Vorig jaar hebben de Leerlingenraad van ’t 

Partoer en de Denktank van De Arke met de 

Ouderraad meegedacht over plannen voor het 

grasveld die de leerlingen van beide scholen 

gebruiken om te spelen. En wat hadden ze 

allemaal leuke ideeën bedacht voor de inrichting 

van het veld! Helaas kwam er vanuit de gemeente 

geen toestemming om deze mooie ideeën te 

realiseren. Gelukkig konden de voetbalgoals 

doorgaan. Deze staan er inmiddels alweer een 

tijdje. Er zou een officiële opening komen, maar 

helaas gooien de coronaregels tot op heden roet 

in het eten. Aangezien het cadeau van de 

Ouderraad van ‘t Partoer en De Arke, dat zij met 

deze inzet verdiend hebben, ligt te verstoffen in 

de kast hebben we besloten dit eerder te geven. 

Het is nu zonder groot feest, maar zo kan er dan 

nog wel op en top van worden genoten. De 

Leerlingenraad en Denktank hebben op maandag 

12 april, uit handen van de Ouderraad van ‘t 

Partoer, beide een net met 5 voetballen 

ontvangen die ze kunnen verdelen op hun school. 

Zo kan iedereen genieten van de voetbalgoals 

waaraan zij hebben meegeholpen! Nogmaals 

bedankt en veel voetbalplezier!  

Namens de Ouderraad ’t Partoer  

Stephan de Groot & Margaretha Soepboer 
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Ondersteuningsteam 

De komende Tillegrafen besteden we aandacht 

aan het Partoer Ondersteuningsteam. In het 

afgelopen jaar hebben we daarvoor meerdere 

mensen benaderd die het onderwijsteam, 

leerlingen of ouder/verzorgers kunnen helpen. 

Ebel Kremer is Gebiedsteam medewerker. Hij is de 

komende maandag vanuit de gemeente 

gedetacheerd om het School Maatschappelijk 

Werk vorm te gaan geven. Daarnaast hebben we 

ook inmiddels een ‘huisfysio’ en heeft Kentalis 

Taalbegeleiding een vaste plek op school.  

 

Schoolmaatschappelijk Werk binnen het 

gebiedsteam  

Mijn naam is Ebel Kremer en ik ben medewerker 

van het Gebiedsteam Jeugd Burgum Zuid. Sinds 

januari 2021 ben ik voor 4 uur aangesteld op ‘t 

Partoer. Ik ben meestal op donderdagmiddag op 

school voor overleg met de intern begeleider en 

voor vragen. 

Heeft u als ouder vragen of zorgen over uw kind, 

dan kunt u een beroep op mij doen. Afhankelijk 

van uw vraag kan ik met u meedenken, advies 

geven, kortdurende hulp bieden of zorgen dat er 

passende hulp komt voor u en/ of uw kind.  

Nog even ter info: er zijn geen kosten voor u als 

ouders verbonden aan het schoolmaatschappelijk 

werk. 

Kom gerust langs. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ebel Kremer 

Gebiedsteammedewerker in school ‘t Partoer 

Tel: 06 13969610. 

e.kremer@t-diel.nl. 

 

Eindtoets groep 8 

Komende dinsdag en woensdag is de eindtoets 

voor groep 8. Met het maken van deze toets laten 

de kinderen zien wat ze de afgelopen 8 jaar op de 

basisschool hebben geleerd. En dat is niet mis. 

Toen ze in groep 1 op school kwamen konden 

misschien tot 10 tellen, nu maken ze ingewikkelde 

staartdelingen, hebben ze geleerd wat de 

hoofdstad van Namibië is en kunnen ze met elkaar 

overleggen hoe het leven een beetje eerlijker en 

groener kan worden. Het wordt dus tijd voor de 

middelbare school. 

Deze groepen 8 hebben heel wat minder 

onderwijstijd gehad dan voorgaande groepen 8. 

11 weken schoolsluiting in totaal en dan nog 

enkele weken dat ze half om half naar school 

mochten (mei/juni 2020). Daar wordt rekening 

mee gehouden.  

 

Hoe dan ook: we wensen alle leerlingen van de 

beide groepen 8 heel veel succes! 

 

Bijlage: 

Flyer Glinstra State 



Sleutelhanger Maken
 
 
 

Vogelvoederhuisje Maken

A c t i v i t e i t e n  G r o e p  4  t / m  8

Geef je op via: info@glinstrastate.nl 

Donderdag 22 april:

Voor meer
informatie: 0511-

469060
www.glinstrastate.nl

Opgave tot 20 april

Opgave tot 27 april

15:00 - 16:30 uur
€1,50 per keer

Donderdag 29 april:  

mailto:info@glinstrastate.nl

