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Agenda
8 juni
13 juni
23 & 24 juni
15 juli

Nationale Buitenspeeldag
Buitensportdag groepen 8
Studiedagen, alle leerlingen vrij
Start zomervakantie: 12.00!

Vlinder geboren tijdens de les
De groepen 5 hebben deze weken vlinderkisten in
de klas. Op 30 mei, onder zomaar een les,
ontpopte een vlinder zich. Juf Lisanne heeft
meteen een filmpje gemaakt. Kunt u hier zien.
De reacties van de kinderen zijn natuurlijk
fantastisch. En als u dan toch op onze Facebook
pagina bent: even verder staat een filmpje van de
geboorte van een kalf tijdens het bezoek van
groep instroom/1.
Cultuur op ‘t Partoer
Dit schooljaar hadden we op vrijdagmiddag bij de
crea van groep 5 t/m 8 steeds een tweetal
gastdocenten. In samenwerking met 't Achterland
werkten Dorthee Mokkum (theatervormgever) en
Machiel Braaksma (beeldend kunstenaar) om de
beurt in alle groepen 5 t/m 8. Ze koppelden, in
overleg met de leerkrachten, in de verschillende
groepen een thema uit de Wereldoriëntatie
methode Blink aan beeldende vorming. Dat was
soms lastig, maar zeker uitdagend. Kinderen
werden door professionals uitgedaagd om hun
grenzen te verleggen, uit hun eigen 'comfort zone'
gehaald. Zowel kinderen, professionals als
leerkrachten leerden veel van deze professionals.
Kleuterplein
Het kleuterplein tussen de Arke en 't Partoer heeft
veel ruimte en vooral veel tegels. In het midden
zijn bij de aanleg destijds een klimtoren in een
ruime zandbak en een aantal betonnen
zitelementen geplaatst.
Afgelopen maanden zijn de onderbouw
leerkrachten van 't Partoer en de Arke samen in

gesprek geweest. Het uitgangspunt was; hoe
maken we het plein uitdagend en buigen we het
om in 'een plek van ontmoeting' voor de kleuters
van beide scholen. Daaruit is een wensenplan
gekomen.
Het wensenplan is voorgelegd aan een
gespecialiseerd bedrijf. Dat heeft een plan
gemaakt waarin we ons allemaal kunnen vinden,
op een aantal aanpassingen na. Er komt o.a. een
taludglijbaan, ervaringspad, stapstenen,
beplanting en een zandspeelkeuken. Ook zal er
een verkeersplein aangelegd worden.
Hergebruik van materialen zoals zitelementen,
tegels en zand is een onderdeel van het plan. Zo
rond de herfstvakantie wordt één en ander
uitgevoerd. Om te besparen op menskracht kan
het zijn dat we na de vakantie ouders vragen om
te helpen met bijvoorbeeld trottoirtegels eruit te
halen. Tegen die tijd sturen wij een oproep. Als
het goed is ontstaat er een plek waar kinderen
van beide scholen samen kunnen spelen en veel
ervaringen op kunnen doen. Wij kijken er al naar
uit!
Vriendelijke groet, Liesbeth, Janneke en Jan
Meer leesplezier door Leerlingenraad
De Leerlingeraad wilde graag een leesbank in de
Leerstraat. Ze hebben rondgeneusd op en zijn
uitgekomen op niet één bank, maar twee banken.

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

Corona: even opfrissen!
Afgelopen week waren er voor het eerst in lange
tijd weer twee besmettingen. Vervelend voor de
kinderen, want zij moesten in quarantaine. Wat
doen we op dit moment als school:
• Ouders informeren over besmetting
• Nu er nog testen zijn op school, geven we de
groepen 6, 7 en 8 een of twee testen mee
naar huis
• Bij serieuze corona-gerelateerde klachten op
school nemen we contact op met ouders.
Verkeersles
Ons schoolplein was 25 mei een verkeersplein. De
beide groepen 3 hebben een praktische
verkeersles gekregen. Met stoplicht en
oversteekplaats.
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