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Agenda
26 & 27 mei
6 juni
8 juni
15 juli

Hemelvaart
2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Nationale Buitenspeeldag
Start zomervakantie: 12.00!

Meester Christiaan van der Laan
Beste ouders/verzorgers,
Na 2 prachtige jaren gewerkt te mogen hebben op
't Partoer, heb ik besloten om aan het einde van
dit schooljaar te stoppen met het geven van
gymlessen. Naast mijn baan als vakleerkracht
bewegingsonderwijs heb ik ook mijn eigen
onderneming in de watersport. Hier ga ik volledig
in verder. Ik heb afgelopen jaren onwijs genoten
van alles op en rondom 't Partoer, maar
hoofdzakelijk van alle leerlingen.
Ik ben nog niet weg. Pas op het einde van het
schooljaar. Ik kijk er naar uit om tot het einde van
het jaar met de kinderen en het team te blijven
werken.
Graag tot ziens,
Met vriendelijke groeten,
Christiaan van der Laan
Vanuit het team
Natuurlijk is het jammer dat Christiaan weggaat.
Hij geeft goede en inspirerende gymlessen. Voor
alle groepen, van instroom tot en met 8! En we
gunnen hem alle plezier en succes met de
ontwikkeling van zijn eigen bedrijf. Meteen nadat
Christiaan zijn vertrek aankondigde, enkele weken
geleden, zijn we op zoek gegaan naar een
opvolger. Die hebben we inmiddels ook
gevonden: Dagmar de Vries. Zij geeft nu op enkele
andere scholen in de omgeving gymnastiek. Naast
haar ALO-bevoegdheid zal zij binnenkort ook de
PABO afronden. Daarom kunnen we haar ook

inzetten in de groepsformatie voor komend
schooljaar.
Ouderdag
De tijd waarin kinderen opgroeiden in een gezin
met een vader en een moeder ligt niet achter ons,
maar is niet voor alle gezinnen van toepassing.
Veel kinderen hebben ouders die niet samen in
hetzelfde huis wonen of een ouder met een
nieuwe partner. Al jaren worstelden we dan met
'vaderdag' en 'moederdag', wie geef je dan iets?
Ook een nieuwe partner van een ouder is vaak
voor een kind erg belangrijk. Voor kinderen die
een ouder missen is het bovendien extra
confronterend en verdrietig als je daar bij het
maken van een presentje aan herinnerd wordt.
Daarnaast valt moederdag ook nog meestal in de
meivakantie en moet je je cadeautje soms
wekenlang geheimhouden...
We vieren daarom ouderdag en maken daar in
alle groepen een klein cadeautje voor. Sommige
kinderen zullen dan twee cadeautjes maken,
omdat mama en papa niet onder één dak wonen.
Ook een eventuele nieuwe partner betrekken we
zo in het cadeau.
Wanneer is het ouderdag; door ons gepland
tussen moeder- en vaderdag in en dit jaar is dat
op komende woensdag 25 mei.
Avond4Daagse 2022: GROOT SUCCES!!
Op 10 mei zijn we met bijna 70
kinderen gestart en met ruim
100 kinderen geëindigd. De
medaille hebben jullie allemaal
verdiend.
De Avond4Daagse voor onze leerlingen wordt
helemaal door de Ouderraad georganiseerd. Zij,
en met name Ahlaam, worden enorm bedankt.
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Jong en Oud Koor
Elk jaar zingen de leerlingen van groep 7 een groot
aantal keren met de bewoners van Berchhiem.
Gedurende de Corona-periodes kon dit niet. En
dat gaan we de komende weken inhalen voor de
huidige groep 8. Bewoners en van Berchhiem en
onze leerlingen glimmen van plezier als ze samen
zingen. En wij vinden het natuurlijk ook geweldig
dat onze leerlingen voelen dat ze gewaardeerd
worden door ouderen.
Afscheid groep 8
Nog 2 maanden en dan is de basisschooltijd voor
groep 8 voorbij. De laatste jaren waren jaren om
nooit te vergeten. En we willen de laatste weken
ook geweldig maken. Al moet er ook gewoon
geleerd worden. In deze laatste weken zijn o.a.
een sportdag, een bezoek aan Kamp Westerbork
(normaal in groep 7), de voorbereidingen voor de
slotmusical, de cultuurmarkt, een
natuurwandeling (8b) en natuurlijk het slotkamp
gepland. Het kamp gaat dit jaar naar het
Kameleondorp in Terherne.

Formatie
In de maand mei overlegt Team Partoer hoe de
groepsverdeling er komend jaar uit komt te zien.
En welke leerkrachten voor welke groep komend
schooljaar staat. In overleg met de MR hebben we
ook komend jaar 12 groepen. Ons doel is op 4 juli
leerlingen en ouders te informeren over komend
schooljaar.
MR Cursus
De komende weken volgende huidige en
toekomstige MR leden een cursus.
Medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds
belangrijker. Ouders en personeel overleggen met
de directie. De MR moet de begroting, het
algemene beleid op school en allerlei andere
plannen goedkeuren. Medezeggenschap is dus
echt belangrijk. De MR wil graag hier meer over
weten. Via onze Holding Adenium hebben we
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samen met andere scholen de komende weken
een aantal scholingsavonden.
Free Player
Sinds enkele weken hebben we een Free Player
op het plein. Bewegen is ontzettend belangrijk. En

met de Free Player zijn talloze spellen en sporten
te doen tijdens de pauze. Basketbal, volleybal,
voetvolley, korfbal, badminton en nog meer. Via
dit filmpje kunt u zien wat er met de Free Player
allemaal gedaan kan worden.
Aanmelding en Inschrijving
Vlak voor de meivakantie zijn we begonnen met
de voorbereidingen voor komend schooljaar. Met
name de formatie (hoeveel en welke groepen,
welke personeelsleden) is dan belangrijk. We
zouden het zeer op prijs
stellen als een van uw
kinderen komend
schooljaar 4 jaar wordt
de opgave snel gebeurt.
Gezien de leerkrachtentekorten willen we graag
vroegtijdig weten waar
we komend schooljaar
aan toe zijn.
Dit geldt natuurlijk ook
voor nichtjes en neefjes in uw familie. Speciaal
voor hen openen we de komende 2 weken onze
deuren. Ze mogen ook op een ander moment een
afspraak maken.
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