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Agenda

27 sept Versieren school GiGaGroen

28 sept Start Kinderpostzegels

29 sept LeerlingArena 1

4 oktober Info-avond Ronde 1 19.00-19.30, 

ronde 2 20.00-20.30

5 oktober Start Kinderboekenweek

5 oktober Dag van de Leraar

13 oktober Slot Kinderboekenweek

15 oktober Herfstvakantie

9 november Studiemiddag, lln vanaf 12.00 vrij

Juf Janneke is bevallen: zoon Jilles

Jilles is de zoon van Juf Janneke en haar partner 

Bart. En hij is geboren op 16 september om 19.06 

uur. Jilles, juf en Bart maken het allemaal goed. 

Verkeerssituatie

De afgelopen weken hebt een aantal maal een 

bericht van ons gehad over het verkeer bij de 

scholen. En welke acties wij samen met De Arke 

en De Reinbôge hebben ondernomen om het 

veiliger te maken op de Haismastraat. Er staan nu 

extra borden en er zijn zebrapaden. De gemeente 

biedt ook een instructie ‘Verkeersbrigadiers’ aan. 

Zij organiseert deze op:

 Dinsdag 27 september van 19.30 tot 20.30 uur

 Woensdag 12 oktober van 19.30 tot 20.30 uur

De instructie zal worden gegeven op CBS De Arke, 

maar is toegankelijk voor (groot)ouders van 

leerlingen van de scholen. Als u geïnteresseerd 

bent, dan graag melden bij de directie: 

directie.partoer@opo-furore.nl

Vervanging van afwezige leerkrachten

We doen ons best om te voorkomen dat kinderen 

niet naar school kunnen. Dat zou vervelend zijn 

voor u, voor de kinderen die graag naar school 

gaan en voor ons, omdat we graag met kinderen 

werken. Toch is er geen andere oplossing als er 

geen vervanging is voor de zieke leerkracht. Ook 

het verdelen van de leerlingen over andere 

groepen is geen oplossing. Dit levert namelijk 

teveel onrust op binnen de gehele school. Als er 

geen vervanging is voor een zieke leerkracht, 

communiceren we dat als volgt: 

1. Zodra we weten dat vervanging niet mogelijk 

is sturen we een Parro bericht rond. Indien 

mogelijk een dag van te voren. 

2. En anders wordt via Parro tussen 07.30 en 

07.45 ’s ochtends een bericht rondgestuurd. 

3. U krijgt ook een Parnassys mail. Met het 

verzoek om toch even uw Parro bericht te 

openen. 

4. Daarna worden de ouders die het Parro 

bericht nog niet gelezen hebben (wij kunnen 

dat aan onze kant van Parro zien) gebeld. 

Deze telefoongesprekken zullen maar kort 

zijn, omdat we iedereen zo snel mogelijk 

willen informeren. 
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De afgelopen week is er binnen team en met de 

MR ook gesprek geweest wat we doen als er voor 

meerdere dagen geen vervanging te vinden is. 

Blijft dan deze klas al die dagen thuis? Zelfs met 

afstandsonderwijs vinden we dit een uiterst 

onwenselijke situatie. Leren en ontwikkelen doe 

je met elkaar, en niet in je eentje thuis. Daarnaast:

niet alle kinderen kunnen alleen thuis zijn. 

Daarom wisselen thuisblijvende groepen elkaar af.

Een groep zit maximaal 2 dagen achter elkaar 

thuis. We hopen kinderen daarom eerder op 

school te hebben. En u thuis ook te ontzien. 

We horen van leerlingen en ouders dat er ook 

onderling opvang-afspraken gemaakt worden. 

Indien opvang thuis of elders niet mogelijk is dan 

hebben we noodopvang op school. Dank voor het 

meedenken.  

Geen situatie is hetzelfde. Telkens weer proberen

we met elkaar de beste oplossing te vinden. 

Natuurlijk hopen we dat deze maatregel niet 

nodig zal zijn. We rekenen op uw begrip. 

Gezonde School en koelkastjes

Samen met de gemeente Tytsjerksteradiel, de 

GGD en nog heel erg veel meer scholen in heel 

Nederland doet ’t Partoer mee aan het project de 

Gezonde School. Doel is gezond eten, drinken en 

leven te stimuleren onder kinderen.

Het is heel fijn om te zien dat bijna alle kinderen 

gezond eten meenemen naar school. Heel veel 

deden dit al. En nog meer kinderen doen dit nu 

ook. En dank ook aan de vele ouders die hun 

kinderen gezond eten en drinken meegeven. Onze

complimenten. We hebben voor de kinderen die 

zuivelproducten meenemen naar school twee 

koelkasten gekocht zodat de melk en dergelijke 

niet bederft. We maken met de kinderen in de 

klas afspraken hoe ze dit op kunnen bergen en op 

kunnen halen zonder dat het een troep wordt. 

Verkiezingen Leerlingenraad

En deze leerlingen zijn op de Derde Dinsdag van 

september gekozen in de LeerlingenRaad voor het

schooljaar: Tiemen, Chris, Max, Afke, Janna en 

Jana. Zij zullen binnenkort met een soort 

‘regeringsverklaring’ komen: wat willen zij dit jaar 

bereiken?

Infoavond

Op 4 oktober is de informatie-avond voor alle 

groepen. Dat doen we in twee rondes zodat 

ouders met meerdere kinderen op school bij in 

ieder geval twee groepen aanwezig kunnen zijn. 

De eerste ronde is van 19.00 tot 19.30 uur. De 

tweede ronde sart om 20.00 uur en eindigt op 

20.30 uur. Tussen de twee rondes is er koffie en 

thee in de Leerstraat. We zouden het zeer prettig 

vinden als u er allemaal bent. Een mooie 

gelegenheid om elkaar weer een te zien.  

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
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Klassevergadering

De eerste weken van dit schooljaar besteden we 

extra veel aandacht aan groepsvorming en 

groepsdynamiek. We gebruiken hiervoor onze 

sociaal-emotionele methode KiVa. Naast de 

LeerlingenRaad geven we ook de samenspraak in 

de klas ruimte. De Klassevergadering is een 

middel om kinderen met elkaar 

verantwoordelijkheid te geven voor de sfeer in de 

groep. Elke groep heeft een klein budget gekregen

om te kunnen besteden aan een gezamenlijk doel.

Een doel waar ze het met elkaar over eens 

moeten gaan worden. Dat houdt dus in dat je 

begrip voor andermans standpunt ontwikkelt. De 

klassevergadering wordt voorgezeten door een 

van de leerlingen, er wordt verslag gemaakt door 

de secretaris en de kas wordt ook bijgehouden 

dor een van de leerlingen. Uiteraard zit de 

leerkracht erbij. Want juf/meester is ook 

onderdeel van de groep. Als begeleider, niet als 

voorzitter of zoiets. 

Met dit alles zijn we afgelopen week begonnen. 

We moeten even kijken hoe we dit goed vorm 

kunnen geven in de praktijk. 

Cultuur

Vorige week vrijdagmiddag hebben de kinderen 

van de groepen 5, 6a en 6b samen muziek 

gemaakt. Dit alles onder begeleiding van onze 

vakleerkracht muziek: meester Theun en meester 

Rinze Ytsma van Cultuurcentrum de Wâldsang. 

Na het samen zingen kwamen de lessen body

percussie van de afgelopen weken, nu met bijna 

60! kinderen, goed uit de verf. De groep vormde  

samen een mooi muzikaal geheel. Tot slot kregen 

de kinderen een workshop trommelen. Na het 

uitdelen van de benodigde attributen + het 

uittesten van de mogelijkheden 😊 werd ook dit 

onderdeel afgesloten met een mooi samenspel.  

Het was een fijne middag met veel plezier en 

energie! 

Kinderpostzegel-actie

Deze start komende woensdag 28 september. Het

thema van de Kinderpostzegelactie 2022 is ‘Geef 

kinderen wind mee’. En is dit jaar speciaal gericht 

op kinderen die het thuis niet breed hebben 

vanwege de inflatie en hoge energieprijzen. 

Bijlage:

Nots Mr
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Wat: Verslag Medezeggenschapsraad 

 
 

Wie:  MR 

Wanneer: 14 maart 2022, 19.30-21.30 

Waar: Koffiekamer ’t Partoer 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda (19:30 - 19:35) 

2. Wie heeft er iets voor de rondvraag? (19:35 - 19:40) 

3. Data vergaderingen ( ook in combinatie met OR en GMR ????) 

4. Start vergadering nieuwe schooljaar. ( welke punten) 

5. Vaststellen notulen vorige vergadering (19:40 - 19:45) 

6. Ingekomen stukken  

7. Bespreekpunten (19:45 - 20:15) 

a. Schoolkalender (BW) 

Kan de agenda ook via de Parro. En  ouders aan laten geven dat ze het wel op papier willen 

dan kan dat. En hoe de andere informatie? bijvoorbeeld verwijzen naar de website. We 

vragen collega Bauke . (Peter) 

b. Bettie geeft aan dat ouders het fijn zouden vinden dat 2 studiedagen om het weekend heen 

fijner zou zijn. 

c. Voorstellen MR/OR bij eerste Tillegraaf 2022-2023 (achterban betrekken) (BW) 

Bettie maakt stukje + foto. En neemt contact op met Alex (voorzitter OR) 

d. Actielijst/speerpunten MR 2022-2023 (BW) 

e. Lief en Leed op agenda 

f. Huishoudelijk reglement. Wij maken voorstel die we vervolgens met Karel bespreken. 

Eerst de basis op orde: statuten, door MR leidende vergadering, communicatie met Karel 

(hoe en wanneer krijgen we de stukken) 

g. Jaarplan is niet geëvalueerd, dit moet nog wel voordat we het nieuwe plan kunnen 

goedkeuren. 

h. Vergadering februari: Evaluatie M-toetsen bespreken  

i. Eerste vergadering: SOP ( School Ondersteunings Profiel) 

j. Onderzoek naar communicatie ( enquete maken) 

  

Mededelingen 

  

Overlegvergadering 

  

Ingekomen stukken 

1. Bespreekpunten (20:15 - 21:15) 

2. Jaarplan I (MR) (KB) Bijlage 2 

3. Evaluatie jaarplan 21/22 is er nog niet. Karel maakt dit aan het einde van het schooljaar. Wordt 

besproken in eerste vergadering. 

4. In maart beginnen we al met het jaarplan omdat scholing ingekocht moet worden! 

Arjan: Tussentijdse analyses worden die gedaan? 

Karel legt uit dat e.e.a. gebeurt via bordsessies (Stichting Leerkracht). Door Corona is dit sinds 

maart 2020 niet meer gedaan. Inhoudelijke doelen hebben we teruggebracht naar 3 of 4. Deze 

hangen we aan de 3 pijlers (zie Site). 

Hendrik: Karel wat verwacht jij van de MR t.a.v. het Jaarplan? 

Arjan: Zijn er momenten dat het hele team bij elkaar komt? 



 

Dat is nu 2 keer per jaar maar uit bordsessies kan best komen dat dit vaker wordt. 

  

5. Schoolondersteuningsprofiel I (MR) (KB) 

Heeft MR nog niet ontvangen. Hier staat in welke kinderen wij wel aan kunnen nemen op school 

en welke niet. (Passend Onderwijs) Elke 4 jaar moet dit opnieuw worden vastgesteld. De MR 

krijgt een ‘ kale ‘ versie van Karel en die bekijken we de eerste vergadering van het nieuwe 

schooljaar. 

 

6. Studiedagen A (MR) (KB)  
7. Studiedagen bekend maken voor de vakantie (Tillegraaf) en niet pas begin schooljaar.  

8. Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen (DW) Bijlage 1A, 1B, 1C. 

Voor leerlingen: We gaan werken met ZIEN. KIVA is onze methode. Daarnaast gebruiken we onze 

observaties.  

Ouders: Respons was laag. Nu komt er uit dat de ouders de communicatie niet goed vinden. 

Ouders MR: Tillegraaf is heel prettig. Tijdigheid is belangrijk. ( bijvoorbeeld zo’n vraag als: morgen 

tijdschriften mee). Meer inhoud aan de communicatie. We willen dit onderzoeken. 

9. Eindtoets (DW) 

We gaan bezig met ‘goed worden, goed blijven’ + ( een verbeteringsplan). We gaan hiermee bezig 

omdat de eindresultaten een dalende trend laten zien.  

10. Mededelingen (21:15 - 21:25) 

a. Formatie I (P) (KB) 

b. NPO begroting (KB) 

Janco kijkt vanuit MR mee naar de begroting. 

11. Rondvraag (21:25 - 21:30) 

12. Sluiting  

 

Afscheid Yfke 

Na bijna 5  jaren in de MR nemen we afscheid van Yfke. Bettie en Arjan volgen haar op. 

 



WWW.WETTERSTINS.NL

3 oktober tot 27 maart



WWW.WETTERSTINS.NL
Ga voor meer informatie over LOS op Maandag naar onze website:

WWW.WETTERSTINS.NL

Wil jij lekker duiken, springen, snorkelen en spelen? 
Dat komt goed uit! Elke maandag van 14.30 tot 16.30 uur kun je LOS 
gaan in het zwembad. We organiseren verschillende activiteiten 
waar je aan mee kunt doen.

LOS op Maandag 

Het programma is voor alle kinderen van het basisonderwijs met een 
zwemdiploma. Elke maand is er een nieuw thema. Alle thema’s zijn er om 
de zwemveiligheid te verbeteren. Je wordt op een speelse manier uitgedaagd om 
te leren en ontdekken. 

Programma 

3 oktober 
10 oktober 
24 oktober 
31 oktober

7 november 
14 november 
21 november 
28 november

9 januari 
16 januari 
23 januari 
30 januari  

6 maart 
13 maart 
20 maart 
27 maart 

6 februari
13 februari 
20 februari 

5 december
12 december 
19 december  

December: Survival

Oktober: Sport & Spel November: Onderwaterspelen

Januari: Octopus en loopmat

Maart: Disco Februari: Bal spelen






