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De Tillegraaf 

Agenda 

12 sept. 19.30 uur, MR 

15 sept.  Schoolreisje groepen 1&2 

20 sept. Verkiezingen Leerlingenraad 

20 sept. 20.00 uur, Ouderraad 

23 sept. Schoolreisje groepen 3&4 

27 sept Versieren school GiGaGroen 

4 oktober Info-avond Ronde 1 19.00-19.30, 

ronde 2 20.00-20.30 
 

Schoolkalender  

De kalender wordt deze week meegegeven. 
 

Verkiezingen 

Op de Derde Dinsdag van September, ook wel 

Prinsjesdag, worden op ’t Partoer de verkiezingen 

van de Leerlingenraad gehouden. Deze en 

volgende week mogen de leerlingen campagne 

voeren. Posters, filmpjes, toespraken. Het mak 

allemaal. En verbaas u niet: het gebeurt ook 

allemaal!! Op verkiezingsdag is er een echt 

verkiezingsbureau en met een rood potlood mag 

er dan gestemd worden op één van de vele 

kandidaten. De LR heeft E 1000,- ter beschikking. 

Ze komen in eens in de zes weken samen. En 

worden begeleidt door Juf Debbie.  
 

Privacy 

In Parro kunt u aangeven welke privacy-

voorkeuren u heeft voor uw kind(eren). Hoe doet 

u dit? Dat gaat heel eenvoudig via Parro. Klik voor 

een handleiding hier. Met name voor nieuwe 

leerlingen op school is dit van belang. Voor alle 

anderen: check uw voorkeuren en pas dit 

eventueel aan.  
 

Verkeer 

Vorige week hebt u een aantal mails van ons 

ontvangen over de verkeerssituatie rondom 

school. We zijn nog op zoek naar enkele ouders 

die onze leerling-bridgadiers kunnen helpen. Op 

korte termijn krijgt u ook instructie wat 

brigadieren is en hoe u dat kan doen. U bent dan 

ook verzekerd door de gemeente. En het 

belangrijkste: u zorgt er voor dat de kinderen 

veilig kunnen oversteken en dus veilig op school 

kunnen komen. Op maandag en dinsdag helpt 

meester Theo, onze conciërge.  
 

Brandoefening 

Morgen, dinsdag 13 september, houden we 

brandoefening. Dit doen we 2 x per jaar. De eerste 

kondigen we van te voren aan, zodat er ook 

gericht geoefend kan worden. De tweede, in het 

voorjaar, is onverwachts.  

De allerjongsten in groep instroom/1, hebben 

vandaag al even met juf Dagmar geoefend.  
 

Cultuur 

Deze week start Het Achterland met een nieuw 

seizoen theaterworkshops in Burgum. Op deze 

webpagina staat alle praktische informatie:  

https://hetachterland.nl/theaterworkshops/  
 

Versiercommissie 

Enkele malen per jaar wordt de binnenkant van de 

school versierd. Alle seizoenen, Sinterklaas en 

Kerst. En nu ook met de Kinderboekenweek. We 

zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen 

met de school binnen mooier te maken. Doel is 

natuurlijk om kinderen meer aan het lezen te 

krijgen. Op 27 september, een week voor de start 

van de Kinderboekenweek, gaan we dit doen. 

Thema van de Kinderboekenweek: GiGaGroen. 

Heb je leuke ideeën of materialen, mail mij: 

sim84one@hotmail.nl 
 

Namens de versierouders, 

Simone Boonstra 
 

Bijlage 

• Achterland 

• Glinstra State 
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