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De Tillegraaf 

Agenda 

2 juni Sportdag groep 8 

3 juni GGD 5 jarigen 

9 juni Sportdag groep 7 

10 juni GGD 5 jarigen 

14 juni GGD 5 jarigen 

21 en 22 juni Studiedagen (jaarplanning, 

formatie), geen lessen 

Allemaal Corona 

Denkt u aan het aanmaken van een Digi-D voor 

uw kind(eren). Eventuele testresultaten kunnen 

dan sneller opgevraagd worden.  

GGD voor de 5 jarigen 

De komende weken gaan de vijf-jarigen naar de 

GGD op school. Zij gaan uiteraard onder 

begeleiding van hun ouders. In de regel mogen 

ouders niet de school in. Dit maken we een 

uitzondering. De GGD zit midden in de Leerstraat. 

We vragen ouders enkele minuten voor de 

afspraak aanwezig te zijn. Mondkapje is verplicht. 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 

Pasen 15 en 18 april 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 26 en 27 mei 

2de Pinksterdag 6 juni 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 

De studiedag voor het schooljaar 2021-2022 zijn 

nog niet bekend. Behalve onze Adenium 

personeelsdag: 27 september. 

Parkeren bij brengen en halen 

Om gevaarlijke situaties te voorkomen vragen we 

ouders zoveel mogelijk gebruik te maken van de 

parkeerplaats bij Zwembad de Wetterstins. De 

strook voor de school bij de parkeerplaats is een 

kiss-and-ride zone (op zijn Nederlands: tuut en d’r 

uut). Aan de zijkant van de school, de 

Glinstrastraaat, is enkele jaren geleden expres een 

fietsparkeerplek aangelegd. Hierdoor hopen we te 

voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan 

met de kleuters die zomaar de weg oprennen. We 

verzoeken u dringend uw auto hier niet te 

parkeren tijdens het brengen en halen. Enkele 

mensen hebben een ontheffing omdat ze minder 

ter been zijn.  

Formatie 2021-2022 

De komende weken wordt binnen school, binnen 

alle scholen in Nederland, veel aandacht besteed 

aan de formatie. Dat wil zoveel zeggen: wie staat 

voor welke groep, en welke leerlingen horen daar 

bij. Elk jaar weer een gepuzzel. En er is ook jaar 

weer een uitkomst. Ook in tijden dat er een 

personeelstekort is. Op de studiedagen van 21 en 

22 juni zullen we de besluiten hierover nemen. 

Daarna leggen we een en ander nog voor aan de 

Medezeggenschapsraad. Dit is op 23 juni. Snel 

daarna zou er een brief naar alle leerlingen en 

ouders kunnen gaan. Dit allemaal wel onder het 

voorbehoud dat we geen tegenslagen onderweg 

tegenkomen.  

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. 

Vandaag Jantsje Zwart, begeleider leerlingen met 

een taalstoornis. 

Beste ouders, verzorgers, 

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Jantsje 

Zwart, moeder van 4 volwassen kinderen. Samen 
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met mijn man woon ik in het dorpje Smalle Ee bij 

Drachten. ‘Vroeger’ heb ik een opleiding tot 

muziekdocent gedaan. Later ben ik, na weer een 

opleiding, in het speciaal onderwijs gaan werken 

(De Skelp in Drachten). Achteraf ben ik heel blij 

dat ik dit heb gedaan, want het werken met 

kinderen vind ik geweldig! 

Op de maandag, dinsdag (hele dag) en donderdag 

kunt u me aantreffen op ‘t Partoer. Intussen 

alweer bijna twee jaar. Ik werk voor Kentalis, een 

landelijke organisatie, die er o.a. 

is voor kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Op jullie school begeleid ik als 

assistent kinderen met een TOS.  

Samen met Wilt Oosterhof, 

leerkracht bij Kentalis. Wilt regelt 

van alles rondom de leerlingen. Hij is bij 

gesprekken op school en samen overleggen we 

over de lessen.  

TOS is een aangeboren ontwikkelingsstoornis 

waarbij taal minder goed wordt verwerkt in de 

hersenen. In meer of mindere mate heeft 5% van 

de kinderen hier last van. Dit kan op verschillende 

manieren naar voren komen. Het ene kind met 

TOS heeft bv. moeite met spreken. Een ander kind 

kan zowel met het spreken als met het begrijpen 

van taal problemen hebben. Een paar kenmerken 

op een rij: 

• Taalontwikkeling verloopt heel langzaam

• Slechte verstaanbaarheid

• Moeite met het begrijpen van taal

• Moeite met spreken in goede zinnen

• Weinig woorden kennen

• De juiste woorden niet kunnen vinden

Wat ik met de leerlingen doe, hangt af van de

specifieke onderwijsbehoefte van het kind en de

ondersteuningsvraag van de leerkracht. Vaak werk

ik met de leerling aan: woordenschat, zinsbouw,

begrijpend lezen en spelling. Met daarbij ook

aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

van het kind.

Als u meer wilt weten  over TOS: 

www.tosinbeeld.nl 

https://www.kentalis.nl/tos 

Bij vragen kunt u mij natuurlijk ook benaderen. 

Vriendelijke groet, 

Jantsje Zwart 

Bijlage: 

• Flyer Glinstra State

• Flyer High Five Sportstimulering
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A c t i v i t e i t e n  G r o e p  5  t / m  8

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

15:00 - 16:30 uur
€1,50 per keer

Geef je op via:
info@glinstrastate.nl

Bingo + Buitenspel
Donderdag 3 juni

DIY eigen kaars maken
Donderdag 10 juni

Opgave tot 1 juni

Opgave tot 8 juni

mailto:info@glinstrastate.nl


High Five sportstimulering, Kies Hart voor Sport                                             
    
 
Maak drie weken lang GRATIS kennis met: 
 

Wat Wie Dag/Tijd Locatie 

 
Dance, dance, jazzdance 
 

 
 

Met heel veel plezier leer je dansen op 
de nieuwste hits en maak je kennis met 
tiktok dansjes 
 

Groep  
5 t/m 8 

Woensdag  
9, 16 en 23 juni 
16:45-17:45 uur 

*1 De 
Molkfabryk 

 
Urban/Hip-hop 
 

 
 

Wil je een nieuwe dansstijl ontdekken? 
Dan is deze Urban/hip-hop les zeker 
geschikt voor jou! Je leert coole moves 
op nog coolere muziek en je gaat jezelf 
ontwikkelen als danser waarbij plezier 
voorop staat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep  
 
5 t/m 8 

Donderdag  
10, 17 en 24 juni 
16:00-17:00 uur 

*1 De 
Molkfabryk 

http:///


 
Musical les 
 

 

Groep  
5 t/m 8 

Vrijdag  
11, 18 en 25 juni 
15:30-16:30 uur 

*1 De 
Molkfabryk 

 
Kinderyoga 
 

 

Groep  
1 en 2 

Vrijdag  
11, 18 en 25 juni 
16:30-17:15 uur 

*2 De Nije 
Westermar 

 
*1 De Molkfabryk, Burgumerdaam 28 te Burgum 
*2 De Nije Westermar, Elingsloane 67 te Burgum 
 

Doe jij ook mee?  
Geef je snel op via info@modestoduns.nl ovv proefles HIGH FIVE Kies Hart voor Sport.  
En welke les je wilt volgen.  
We zien de opgave graag uiterlijk dinsdag 8 juni verschijnen.  
 
Kijk voor meer informatie: 
 
www.modestoduns.nl | info@modestoduns.nl | @modestodunsfriesland 
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