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Agenda
15 april
18 april
22 april
25 april

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Paasmaandag, alle leerlingen vrij
Koningsspelen, leerlingen na 12.00 vrij
Meivakantie tot en met 8 mei

Flessenactie leerlingen Oekraïne
Van Djurre, Bjorn, Andre en Jorrit uit groep 8a:
In totaal is met de actie door leerlingen E 172,opgehaald. Een mooi bedrag.

Opvang Oekraïense leerlingen
Binnenkort start de opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Berchhiem. Aan de basisscholen
is gevraagd tekeningen en schilderingen te maken
op A2 papier om de boel een beetje op te fleuren.

Onderwijs Oekraiense leerlingen
Door onze NT2 vestiging OBS Papilio wordt vanaf
vandaag aan de eerste leerlingen opvang en
onderwijs geboden. Zij krijgen les van onder
andere Juf Joke. Zij heeft tot oktober 2020 op ’t

Partoer gewerkt. De kinderen
komen uit allerlei dorpen uit
de omgeving. Ze worden
vooralsnog elke dag naar
Hurdegaryp gebracht.
Achtergrond
NT2 betekent: Nederlands als 2de Taal. Op Papilio
krijgen alle leerlingen les die een nietNederlandstalige achtergrond hebben. Papilio is
onderdeel van OBS ’t Partoer. Zij heeft echter een
eigen directeur, een eigen begroting en gebruiken
eigen methodes. Als leerlingen het Nederlands
goed beheersen gaan ze naar een andere school.
Dit kan zijn een andere openbare school of
protestantse-christelijke. Zowel op CBS de Arke,
KBS de Reinboge als OBS ’t Partoer zitten dus
kinderen met een niet-Nederlandstalige
achtergrond. 4 jarigen gaan meteen naar een
gewone basisschool. Zij leren de taal zo snel dat
het beter is hen meteen naar een gewone school
te laten gaan.
Corona
Binnenkort worden CO2 meters in school
gemonteerd. Onze ventilatie voldoet aan alle
wettelijke standaarden. Toch is het wenselijk dat
we de luchtkwaliteit nog beter kunnen monitoren.
Ouderenquête
Op 21 maart hebt u van ons een link en inlogcode
voor een Tevredenheid-ouderenquête. Als u deze
nog niet hebt ingevuld, graag dat alsnog doen. Dat
kan tot 30 april (in tegenstelling tot wat er in de
mail staat). Kunt u de mail van 21 maart niet
terugvinden?, dan kunt u via
willemien.seinen@opo-furore.nl een nieuwe
aanvragen.
Rots en Water
In maart hebben Juf Debbie en Meester Christiaan
een scholing Rots en Water gevolgd.

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

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.
Van de Ouderraad
Yes, het is zover! Van dinsdag 10 mei tot met
vrijdag 13 mei gaan de avond4daagse weer van
start. Dit jaar worden de avond4daagse weer via
school georganiseerd. Heb jij zin om weer mee te
lopen? Geef je dan snel op! Dinsdag 12 april
worden de inschrijfformulieren meegegeven aan
de kinderen. Wij maken er weer een feestje van.
Met vriendelijke groet, OR, 't Partoer
Schoolvoetbal
Vandaag hebben meerdere teams gevoetbald in
de Burgumse finales. De emotie droop er van af,
het plezier ook. Dit was schoolvoetbal zoals het
bedoeld is. Van elk team dat vandaag gespeeld
heeft staat hieronder een teamfoto.
Coaches: hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Jongens groepen 7 & 8
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Meisjes groepen 7 & 8

Jongens groepen 5 & 6 (met toeschouwers)
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