De Tillegraaf
Nummer 2, 6 september 2021
Lauermanstraat 21A / 9251AX Burgum/ 0511-462980
partoer@opo-furore.nl / www.obspartoer.nl

Agenda
7 sept
9 sept
15 sept
21 sept
27 sept

OR vergadering
Schoolreisje instroom, 1 en 2
brandoefening
Verkiezingen Leerlingenraad
Personeelsdag Holding Adenium

Klankenkaravaan, 25 jaar OBS ‘t Partoer
We mogen terugkijken op een klein maar wel zeer
geslaagd verjaardagsfeestje 26 augustus. Alle
leerlingen van ’t Partoer voerden met elkaar een
boom-whacker muziekstuk op met een
ingestudeerde dans. Het plezier straalde van de
gezichten af. En dan is het goed!
Alle ouders en vrienden van ’t Partoer: dank voor
jullie aanwezigheid. Over 4 jaar hopen we het
echt groots aan te pakken!
Coronamaatregelen
In de komende dagen zullen we weer een keer
een digitale les doen via de camera. Dit doen we
op school. Je weet maar nooit of een klas in
quarantaine moet. En het is, gelukkig, weer enige
tijd geleden dat we dit hebben gedaan. Even kort
herhalen.
Studiedagen en andere korte vrije momenten
27 september Personeelsdag Adenium
23 november
Studiedag
3 december
Alle groepen vanaf 12.00 uur
24 december
Alle groepen vanaf 12.00 uur
4 februari
Studiedag
29 maart
Studiedag
22 april
Alle groepen vanaf 12.00 uur
23 juni
Studiedag
24 juni
Studiedag
15 juli
Alle groepen vanaf 12.00 uur

Schoolkalender
De oudste kinderen uit het gezin hebben vandaag
de schoolkalender meegekregen. Hierop alle
belangrijke data die op dit moment bekend zijn.
De kalender is ook op onze schoolsite te
downloaden. De oudsten van de grepen 5&6
krijgen de kalender dinsdag mee, ze waren
vandaag op schoolreis.
Schoolreisjes
• Mogen we kinderen uitzwaaien: ja, dat mag.
Zolang u onderling maar 1,5 afstand houdt.
• Moeten kinderen meedoen aan Testen voor
Toegang: nee dat hoeft niet. Bij covidklachten mogen de kinderen niet mee.
• Moeten de leerlingen in de bus een
mondkapje op? Nee, dat hoeft. Alleen
leerlingen van 13 jaar en ouder, en
volwassenen.
•
Communicatie en privacy
• Is uw kind ziek dan kunt u dit melden aan de
leerkracht via Parro.
• In Parro kunt u ook de privacy instellingen van
uw kind instellen. Hebt u dat al in een eerder
jaar gedaan, dan hoeft dit niet opnieuw. Hebt
u dit nog niet gedaan dan vragen wij u dit als
nog te doen. Dit doen u op de computer of
smartphone het tabblad ‘Instellingen/Privacy’
te openen. Wij doen dan ons uiterste best om
hier rekening mee te houden.
Namen in jassen en op rugzakjes
Ondanks herhaalde oproepen om verloren
voorwerpen op te
komen halen brengen
we toch elk jaar weer
heel veel materiaal
naar het Leger des
Heils. Zij zijn is er
natuurlijk blij mee.
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Mooier is als niemand iets kwijt raakt of vergeet
mee te nemen. Wilt u daarom in jassen, op
rugzakken en gymkleren de naam van uw kind
noteren. Met watervaste stift is al heel wat
mogelijk.
Oudpapier bijdrage
Sinds een aantal jaren krijgt de ouderraad een
bijdrage van “OPA” (Oud-Papier-Actie). Zij halen
eenmaal per maand het oud papier in Burgum op.
Het wordt sindsdien dus niet meer bij school
gebracht, maar het kan op laatste zaterdag van de
maand gewoon
langs de weg.
Met deze bijdrage
zijn wij erg blij, nu
wij hierdoor de
ouderbijdrage laag
kunnen houden.
Omdat dit allemaal door vrijwilligers wordt
gedaan dienen wij als tegenprestatie minimaal
tweemaal per jaar vrijwilligers “te leveren” die
een zaterdagochtend gaan helpen. Een
uitnodiging zal later hiervoor volgen.
De papierprijzen stonden lange tijd stil of werden
lager. In het laatste halfjaar zijn de papierprijzen
juist gestegen, waardoor wij bovenop de
standaardbijdrage een extra bijdrage ontvingen.
Dit nemen wij mee in de begroting voor volgend
schooljaar en het voorstellen van de
ouderbijdrage.
Dit kan natuurlijk alleen als het oudpapier
aangeboden blijft worden door jullie als ouders.
Dit laatste kunnen wij met elkaar doen, dus doe
dit zoveel als mogelijk.
Dank!
Ouderraad Partoer
Techniekbus
Op 27 augustus stond de Techniekbus bij ons voor
de school. Wellicht hebt u dit gezien. We doen
mee aan een pilot om het techniekonderwijs in de
gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
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naar een nieuw niveau te tillen. In de loop van dit
schooljaar komt de bus nog vaker. Op 7 oktober

wordt de Techniekbus officieel in gebruik
genomen. Tegen die tijd meer uitleg.
Na de techniekles door de vakdocent is het de
bedoeling dat er op school vervolglessen gegeven
worden. Vandaar deze foto: een elektriciteitscircuit met kleine zonnepanneeltjes en de werking
van schoonmaakzijn en led-lampjes.
Kinderboekenweek 2021 - Boeken ruil beurs
Hallo ouders en kinderen
We willen graag in de Kinderboekenweek een
boeken ruilbeurs organiseren. Kinderen mogen
dan hun eigen boek verkopen en/of ruilen.
Een boek kopen
zonder te ruilen kan
ook. We doen 0,50
cent per boek. Dus
heb je een boek wat
super leuk is maar je
hebt het al 100x
gelezen. Of ben je er te groot voor geworden: ga
het ruilen of verkoop je boek.
We maken er iets leuks van!
Doe je ook mee????
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