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Agenda
22 juni
23 & 24 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
4 juli
5/7 juli
6 juli
7 juli
15 juli
15 juli

Groepen 8 naar Westerbork
Studiedagen, alle leerlingen vrij
Generale Repetitie Musical groep 8
Groepen 7 naar Westerbork
Cultuurmarkt groepen 8
Juffen en Meesterdag
Rugzakroute groep 7/8b
Rapportgesprekken
Musical groepen 8 voor ouders
Rapport 2
Op plein: aftellen naar vakantie.
Start zomervakantie: 12.00!

Groepen 7&8 naar Herinneringscentrum Kamp
Westerbork
In april 2023 verzorgt de huidige groep 7 de
presentaties voor Adopteer een Monument. Eens
in de drie jaar doen we dit. Afwisselend met De
Reinboge en De Arke. Ter voorbereiding hierop
gaat groep 7 naar Westerbork. We nemen de
groepen 8 ook mee.
Vanuit Kamp Westerbork werden in de Tweede
Wereldoorlog Joodse Nederlanders, Roma en Sinti
naar Duitsland en de vernietigingskampen elders
in Europa vervoerd. Uiteraard trekken we het
thema herinnering breder door naar discriminatie,
racisme en de verschrikkingen van oorlog.
Formatie
• Op 4 juli krijgen vertellen we de kinderen rond
13.30 welke juf of meester ze volgend jaar
krijgen. Ouders krijgen vlak daarna een mail
van school met dezelfde informatie. Bij een
enkele groep zullen wat leerlingen naar een
andere klas gaan. Dit wordt in de loop van
volgende week met ouders en kinderen
besproken.
• Woensdagochtend na de ochtendpauze
‘draaien we door’. Dat houdt in dat de

leerlingen naar hun nieuwe juf of meester
gaan.
23 en 24 juni geen school
We gebruiken beide dagen om de formatie en
planningen voor komend schooljaar te bespreken.
Rapportgesprekken
Van 5 en 6 juli zijn er rapportgesprekken. Deze zijn
niet verplicht. En tegelijkertijd: als u, of wij, het
prettig vinden om toch met elkaar over uw kind te
spreken dan kan dat natuurlijk altijd. U kunt dan
contact opnemen met de leerkracht.
Adviesgesprekken VO groepen 7
Met de leerlingen van de huidige groepen 7 wordt
over twee weken het voorlopig advies voor het
Voortgezet Onderwijs mee. Zij krijgen het advies
mee naar huis. Ook hiervoor geldt dat hierover
altijd contact mogelijk is met de leerkracht.
Digitale Knuffelpoli
Ook knuffels kunnen natuurlijk ziek worden en
moeten dan naar de dokter. Dat is nog wat lastig
in deze tijd, dus het MCL Leeuwarden heeft een
digitale knuffelpoli bedacht. Dat was vorige week
woensdag 15 juni. En wat bleek: alle knuffels
waren allemaal op dezelfde dag ziek!!

De dokters hebben heel hard moeten werken om
de knuffels weer beter te krijgen.

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

Datum: 20 mei 2022
Betreft: Giga Insecta
Wat is er te doen?
Vanaf zondag 3 juli komen er 20 – metersgrote insecten naar het park toe gevlogen. Duik samen
met uw leerlingen in de wondere wereld van de
insecten en ga op avontuur. Aan de hand van een
insectenposter met vragen, gaan de kinderen op
zoek naar cijfers die antwoord geven op negen
vragen. Hiermee
worden ze
gestimuleerd om te
lezen en komen zo
meer te weten over
het belang van de
verschillende
insecten. Door op het einde van de reis de cijfers
te combineren met woorden, ontdekken ze de
spreuk om weer terug te keren naar de
grotemensenwereld. Ze ontvangen een kaart met
“vergeet-me-niet” zaadjes die ze thuis kunnen
zaaien. Zo ontdekken ze dat ze thuis ook heel
gemakkelijk een biotoop voor insecten kunnen
creëren.
Voor de kinderen van de onderbouw is er een
kriebelende voorstelling waarin insecten tot leven
komen. De eigenaar van het Insectenhotel is ten
einde raad, zijn hotel staat leeg en er komen geen
gasten meer. Mevrouw mier komt iedere dag alles
schoonmaken, maar de gasten blijven weg. Op
een dag komt een jonge vrouw langs die de
wereld kleurt door het zaaien
van bloemen. Door samen veel
bloemen te zaaien komen er
ook meer gasten. De gezellige hommel, de
mompelende mestkever en ook de rollende rups
komen allemaal een kijkje nemen.
In deze grappige voorstelling wordt gewerkt met
maskerspel en beeldentheater. De voorstelling
duurt 35 min en is gemaakt door de
Podiumschool.
De leerlingen van de midden- en bovenbouw
kunnen vlotvaren in het waterlabyrint, over de
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onderwaterbrug lopen en het park bekijken vanuit
de kunstzinnige boomhut. Ook kunnen zij
verschillende activiteiten doen op het
activiteitenplein:
- Hoeveel kun jij tillen? Weet jij wel hoeveel
een mier kan tillen?
- En hoever kun jij springen? Een sprinkhaan
springt wel 10x zijn eigen lengte.
- Kun jij sneller draven dan een mug?
Om even tot rust te komen, kan er
een fototentoonstelling worden
bekeken van gigantisch vergrote
insecten. Als herinnering aan de
tentoonstelling, kunt u de
kinderen zelf als insect op de foto zetten.
Wat zijn de kosten?
- Entree zonder voorstelling: € 3,50 per kind
- Entree met voorstelling: € 7,50 per kind
Praktische informatie:
In het park is voldoende ruimte om te picknicken.
Daarnaast worden er tenten geplaatst waar
gegeten kan worden. In het park is
toiletvoorziening aanwezig naast de Villa. De
tentoonstelling kan door scholen vanaf 9.00 uur
worden bezocht. In het park worden routes
uitgezet, zodat de leerlingen in groepjes onder uw
eigen begeleiding alles kunnen bekijken.
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen via info@vijversburg.nl of 0511 – 43 24
27 tijdens werkdagen van 8.00 – 16.00 uur.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Op
Toutenburg,
Audrey Stielstra
Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB TYTSJERK

0511 – 43 24 27
info@vijversburg.nl
www.vijversburg.nl

