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De Tillegraaf 

Agenda 

Week 14 sept Voorlopige VO-advies groep 8 

15 september Verkiezingen Leerlingenraad 

Week 21 sept Verkeersweek ‘t Partoer 

24 september MR 1, 19.30 uur 
 

Corona 

We worden dagelijks gebeld door ouders die 

vragen of hun kind naar school kan. We stellen dit 

op prijs omdat hieruit blijkt dat u ons vertrouwd, 

maar vooral dat u ook rekening wilt houden met 

anderen. Waaronder teamleden. Toch is ons 

antwoord altijd hetzelfde: bel de GGD. Op school 

zijn wij geen coronadeskundigen. Wij vragen u 

dringend het advies van de GGD op te volgen. En 

als uw kind naar school mag en we vinden het op 

school gedurende de lesdag alsnog 

onverantwoord, dan nemen we uiteraard contact 

met u op. Indien uw kind thuis moet blijven dan 

willen we graag dat het Chromebook van school 

wordt opgehaald (groepen 4 t/m 8). Dan kunnen 

de kinderen wel gewoon door blijven werken. 

Tenzij het ziek is uiteraard. Ziek is ziek. 

 

De afgelopen tijd zijn er diverse beslisbomen en 

beslisdiagrammen verschenen. Deze hebben we 

nooit meegestuurd omdat we ze onhandig of 

ingewikkeld vonden. Vorige week werden we 

echter op een heel eenvoudige gewezen. De link 

zelf is nogal lang: klik hier om de link te openen. 

De link staat ook op de voorpagina, onder het 

kopje ‘Links’ van onze schoolsite: 

www.obspartoer.nl. De vragen in de 

beslisdiagram zijn samengesteld door AJN 

Jeugdartsen Nederland en de Belangenvereniging 

van Ouders in de Kinderopvang 

 

Binnen onze Holding Adenium in Tytsjerksteradiel 

en Smallingerland zijn door veel scholen de 

afgelopen weken al een of meerdere klassen naar 

huis gestuurd. Gelukkig is dat bij ons nog niet het 

geval. Als er bij ons in het team een medewerker 

thuis moet blijven vanwege een besmetting dan 

wordt u daar uiteraard over geïnformeerd. Bij het 

afnemen van een test zijn we tot nu toe altijd in 

staat geweest vervanging te regelen, dat wordt 

dan via Parro medegedeeld.  
 

LeerlingenRaad 

Dinsdag is voor maar liefst 35 leerlingen een 

spannende dag. Verdeeld over de groepen 5, 6, 7 

en 8 hebben zij zich kandidaat gesteld voor de 

LeerlingenRaad. Vanaf 11.00 gaan Hylke 

Zandbergen, aftredend voorzitter van de huidige 

LeerlingenRaad en Karel Beke, directeur van ’t 

Partoer, de klassen 5 t/m 8 langs. Alle leerlingen 

mogen dan een stembiljet inleveren. Om 13.30 

uur wordt per klas de uitslag bekendgemaakt.  

 

Woensdag zult u een extra bericht krijgen met de 

uitslag van de verkiezingen.  

 

Nieuwe personeelsleden 

Hallo ouders en verzorgers van OBS ‘t Partoer, 

Inmiddels loop ik alweer een paar weken rond op 

deze school, maar ik heb mij nog niet bij iedereen 

voorgesteld. De corona-maatregelen maken het 

er ook niet makkelijk: alleen de leerkrachten en 

de kinderen mogen in de school, verder niet. Leer 

elkaar dan maar eens kennen! 

Mijn naam is Hyke Oostenbrink. Ik ben 44 jaar, 

getrouwd met Klaas en moeder van 3 grote(re) 

dochters van 12, 15 en 17 jaar. Ik woon net buiten 

Drachten, waar ik graag in mijn tuin rondloop en 

werk. Koken met de producten uit mijn eigen tuin 

vind ik altijd weer een feestje. Achter in de tuin 

houden mijn man en ik honingbijen, elk seizoen 

ongeveer 5 á 6 volken. We hebben ze 8 jaar 

geleden geërft van een oom. Leuke erfenis hè!? 

We slingeren 2x per jaar honing voornamelijk voor 

eigen consumptie. Verder hou ik van creatief 
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bezig zijn met papier en taal. Zo ben ik als ik er 

even tijd voor neem, graag bezig in mijn 

Artjournal: dat is niet een dagboek om in te 

schrijven, maar een crea-bea-alles-mag-en-is-

goed-boek. 

Ik heb ervaring in alle groepen, al heb ik een 

duidelijke voorkeur voor de onder- en 

middenbouw. Dit jaar sta ik naast juf Liesbeth. 

Samen draaien we met veel plezier de aller 

jongste groep: groep 1. Alles is voor hen nieuw, 

ook voor de meeste ouders, alles is interessant, 

en soms ook een beetje spannend. Samen kunnen 

we alles aan!  We leren elke dag weer wat 

nieuws! En nog belangrijker: wat hebben we het 

al fijn in de klas! 

Vriendelijke groet, 

Juf Hyke 
 


