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De Tillegraaf 

Agenda 

29 september LeerlingArena 

30 september Start Kinderboekenweek 

5 oktober Dag van de Leraar 
 

Corona 

Het RIVM heeft vorige week nieuwe richtlijnen 

afgekondigd over schoolbezoek door leerlingen op 

de basisschool. Klik hier voor de laatste richtlijnen. 

Kern is dat eigenlijk alle kinderen naar school 

kunnen, tenzij er bij huisgenoten een corona-

besmetting is vastgesteld.  

 

Vervanging bij ziekte of quarantaine 

Onderstaande tekst nemen we standaard op in de 

Tillegraaf van september. En is dit jaar actueler 

dan ooit. Waar hieronder ziekte staat, moet ook 

quarantaine gelezen worden.  

Gelukkig hebben we de laatste jaren op ’t Partoer 

een laag ziekteverzuim. Toch kan het voorkomen 

dat een leerkracht afwezig is door ziekte. Op ’t 

Partoer hebben we verschillende maatregelen 

genomen om te voorkomen dat kinderen in zo’n 

geval niet naar school kunnen. 

1. Samen met andere scholen hebben we een 

invalpoule 

2. binnen de scholen zelf is in kaart gebracht 

welke parttimers en gediplomeerde ouders 

zouden kunnen invallen.  

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. 

Kortom: als er geen vervanging is voor een zieke 

leerkracht, communiceren we dat als volgt:  

1. Via Parro wordt tussen 07.30 en 07.45 een 

bericht rondgestuurd.  

2. 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. 

Natuurlijk hopen we dat deze maatregel niet 

nodig zal zijn. We rekenen op uw begrip.  

 

Oefening afstandsonderwijs 

In de periode dat we allemaal thuis zaten zijn onze 

lessen gewoon doorgegaan. Via de Chromebooks, 

Snappet, Klasseplan en live-streams onderwijs. 

Dat ging naar ieders tevredenheid. Het is ook een 

vaardigheid die we niet graag willen verliezen. De 

komende weken zullen in alle groepen korte 

herhalingsoefeningen gedaan worden. De 

leerkracht gaat dan ergens in het schoolgebouw 

zitten en geeft een videoles. Een van de 

onderwijsassistenten is in het lokaal om orde te 

houden. Zo oefenen ook de leerlingen weer een 

keer met live-stream lessen. Net als bij de 

rekentafels: blijven oefenen. School heeft voor 

alle leerlingen in de groepen 4 t/m 8 kleine 

koptelefoontjes aangeschaft. Dit doen we èèn 

keer. Indien het dingetje kapot gaat dan vragen 

we aan ouders om vervolgens een koptelefoontje 

mee te geven. 

 

Natuurlijk ligt het voor de hand dit middel ook in 

te zetten bij quarantaine. We willen echter een 

slag om de arm houden of dit ook lukt. Dus dit is 

geen belofte. Daarom ook deze oefening.  

 

  

mailto:partoer@opo-furore.nl
http://www.obspartoer.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen#:~:text=Jongeren%20van%2013%20tot%2018,tot%20elkaar%2C%20ongeacht%20hun%20leeftijd.
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Lev Prins 

Op 2 september zijn juf Sjoerdsje en meester 

Bauke de trotse ouders geworden van hun 2de 

zoon, Lev. Iedereen maakt het nog steeds goed.  

  
 

Luizencontrole 

Na elke vakantie worden alle leerlingen op luizen 

gecontroleerd. Dat gebeurt door een aantal 

geweldige luizen-ouders. Complimenten voor 

jullie inzet en zorgvuldigheid. Op verzoek van de 

luizenouders plaatsen we hier een filmpje wat u 

thuis kunt doen om luizen bij uw kinderen te 

voorkomen. Of als ze er toch zijn, hoe u de 

kinderen kunt helpen om er van af te komen. Klik 

op het plaatje voor het filmpje. En anders: You 

Tube zoekbalk, typ in: luizen kammen filmpje rivm 

 

 
 
Kinderpostzegels 

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen de 

materialen voor de Kinderpostzegelactie 2020 

meegekregen. In 2019 ging de opbrengst naar een 

lokaal goed doel, de kinderafdeling van Zienn, de 

crisisopvang in Burgum. Dit jaar is de Stichting hier 

niet aan toe gekomen. De opbrengsten worden nu 

door de Stichting aan de algemene doelen 

geschonken. Maar wel altijd ten goede van 

kinderen in kwetsbare omstandigheden.   

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 30 september begint de kinderboeken 

week. Dit jaar is het thema ‘En toen...´ Hier gaan 

we op school uiteraard aandacht aan besteden. 

De start zal buiten zijn i.v.m. Corona. Buiten zijn er 

enkele activiteiten. Ouders mogen daar met hun 

kind bij komen luisteren. Er zal ook muziek zijn, 

kort hierna gaan de kinderen naar binnen met 

eigen leerkracht. De afsluiting zal dit jaar ook 

anders zijn. Toch willen u een indruk geven wat 

we allemaal hebben gedaan. We gaan een digitale 

presentatie naar u sturen zodat u het in alle rust 

kunt bekijken met uw kind. Deze kan dan ook 

toelichting geven op wat u allemaal ziet. Maak 

hiervan een gezellig moment. Veel plezier met het 

Kinderboekenweek thema ‘En toen ...’ 

 

Bijeenkomsten Ouderraad 

De vergaderdata waren nog niet opgenomen in de 

jaarkalender. Op de volgende dagen komt de OR 

bijeen. 

• Woensdag 21 Oktober (openbare 

vergadering)  

• Dinsdag 3 November  

• Dinsdag 1 December  

• Dinsdag 2 Februari  

• Woensdag 3 Maart  

• Dinsdag 6 April  

• Dinsdag 18 Mei 

• Dinsdag 15 Juni 

 

Nieuwe personeelsleden 

• Juf Manja Langkamp 
Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Manja 

Langkamp. Voorheen heb ik veel met jeugd 

gewerkt zoals; op een peuterspeelzaal, 

thuisbegeleider/ ambulante hulpverlening en 

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
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aantal jaren in het onderwijs. Dit schooljaar mag 

ik de bovenbouw van OBS ’t Partoer 

ondersteunen. Daarnaast begeleid ik leerlingen 

van de groepen 6 en 7 bij het  ‘levelwerk’ en 

oefenen we met 

rekenen aan de tafels. 

Verder houd ik ervan 

om te bakken, 

hardlopen met mijn 

vriend en deel te 

nemen aan 

verschillende 

groepslessen in de 

sportschool. Ik kijk er 

erg naar uit om samen met de leerlingen van ’t 

Partoer een leuk schooljaar van te maken.  

 

Voorstelling in de Herfstvakantie 

Graag attenderen we u op de voorstelling Flatkat 

van Harro van Lien. In de herfstvakantie op 14 

oktober komt Harro van Lien weer naar Burgum, 

dit keer naar de Pleats In samenwerking met 

dBieb, heeft de Culturele Commissie Burgum, 

Harro van Lien gevraagd met zijn voorstelling 

Flatkat naar Burgum te komen. Kinderen zullen 

per school bij elkaar in de zaal zitten en voor 

(groot)ouders is er achterin de zaal ruimte op 1,5 

meter van elkaar. Kinderen kunnen dus niet naast 

ouders zitten, maar dat moet voor de 6+ers geen 

probleem hoeven zijn. Kaarten a €5,00  zijn te 

bestellen via (en z.s.m. ook via dBieb): 

https://www.cultuurindepleats.nl/Agenda 

WOENSDAG 14 OKTOBER 2020     15.00  

HARRO VAN LIEN 'FLATKAT' (LEEFTIJD 6+) 

Timo woont op de derde verdieping. Naast hem 

woont Monnamoer, de kat van de buren. 

Monnamoer is de beste vriend van Timo. Op een 

dag gaat de bel bij de buren. Mevrouw Milèn van 

de dierenopvang komt Monnamoer ophalen om te 

genezen van een onduidelijke ziekte. Op zijn eigen 

balkon hoort Timo een telefoongesprek wat hij 

nooit had mogen horen. Vanaf dat moment vecht 

Timo voor het leven van zijn vriend. Niemand 

gelooft hem... niemand niet. Als Timo de hoop 

bijna opgeeft komt er hulp uit onverwachte hoek. 

Een idiote rit door de stad volgt. Via het 

stadhuisplein, de ketchupfabriek en het 

voetbalstadion, en de tijd tikt langzaam weg.  

 

FLATKAT is een vertelvoorstelling. Vanuit een 

vervelende 

gebeurtenis in het 

verleden ontrolt een 

spannend ontroerend 

en hilarisch verhaal. 

Harro van Lien speelt 

FLATKAT met een 

vrachtwagentje vol 

personages. FLATKAT 

is een voorstelling 

over vallen en weer 

opstaan. Over 

vriendschap en vertrouwen op jezelf. Over een 

jongen die het niet pikt. 

 

https://www.cultuurindepleats.nl/Agenda


Een lastig kind? Of een kind dat het lastig heeft?
> Maandag 5 oktober 2020
> 20.00 - 21.45 uur

VeErkrachtige kinderen (0-10 jaar)
> Dinsdag 6 oktober 2020
> 19.30 - 21.30 uur

Opvoeden aan de keukentafel met Positieve Discipline
> Woensdag 7 oktober 2020
> 10.00 - 11.30 uur

Doe ik het eigenlijk wel goed als ouder?
> Woensdag 7 oktober 2020
> 20.00 - 21.45 uur

gratis lezingen

Gebiedsteam
Bij het gebiedsteam kunt u terecht 
voor vragen over opvoeden en 
opgroeien van uw kind. Ons 
streven is om gezinnen en 
kinderen in hun eigen kracht te 
zetten zodat elk kind veilig op kan 
groeien. 

U kunt contact met ons opnemen 
op telefoonnummer:
> (0511) 460 767

GGD Fryslân
De pedagogen van de GGD 
bieden preventieve opvoed- 
ondersteuning aan ouders, 
beroepsopvoeders en vrijwilligers. 
Wij denken mee met uw 
opvoedvragen en geven hierbij 
advies en informatie.

Christine Nauta
Pedagoog Zuidoost Tytsjerksterdiel
> 088-22 99 416/06 46 96 69 71
> c.nauta@ggdfryslan.nl
 
Paola Aling Klijnstra
Pedagoog Zuidoost Achtkarspelen
(VVE) zorgcoördinator 
Tytsjerksteradiel
> 088-22 99 439/06 52 52 31 30
> p.klijnstra@ggdfryslan.nl
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ebiedsteam
achtkarspelen

ebiedsteam
tytsjerksteradiel

Aanmelden en meer info

Van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober is de 
Week van de Opvoeding. Opvoeden is hard werken. Soms 
gaat het met vallen en opstaan. Maar het is vooral ook 
genieten. Daarom dit jaar het thema ‘Staan en Opvallen’. 

Er worden dit jaar geen fysieke activiteiten georganiseerd door 
de GGD en de gebiedsteams. Wel willen we jullie als 
ouder(s)/verzorger(s) attenderen op interessante lezingen die 
digitaal te volgen zijn. Hieronder een greep uit het aanbod. 

Help mijn kind gebruikt  (fysieke cursus)
Oudercursus in Leeuwarden georganiseerd door VNN
> Dinsdag 20 en 27 oktober en 3 november 2020
> 19.00 - 21.00 uur (3 avonden)
> www.vnn.nl/agenda/oudercursus-help-mijn-kind-gebruikt

Aanmelden voor de online lezingen? Of op zoek naar 
meer informatie? 
> www.weekvandeopvoeding.nl/event 



Nieuws uit de natuur!
Het is herfstvakantie! Ons thema deze herfstvakantie is nieuws uit de natuur.
We gaan veel bezig met van alles uit de natuur zoals een uitje naar het blote
voetenpad. Repticura komt bij ons langs met allemaal reptielen en we gaan
op de BSO ook andere leuke herfst activiteiten doen.

Groetjes van het BSO team

Maandag
Recycle insect
Stop met weggooien en begin met verzamelen! We kunnen dit
restmateriaal namelijk goed gebruiken bij het maken van insecten!
We maken er een met behulp van kurken, doppen, knopen en lege
verpakkingen.
Circus Saranti
13:00 - 16:00 uur in het speellokaal van de Reinboge
De kinderen gaan in 2 groepen 3 verschillende workshops leren
balanceren, hoepelen en jongleren. De 1e groep van 15 start 13.00
tot 14.20. De 2e groep start 14.30 tot 15.50.

Dinsdag
Uitstapje: Blotevoetenpad Opende
9.00 tot 16.00
Schoenen en sokken uit en lopen maar! Op je blote voeten lopen
door de modder, over water en gras. Over boomstammen klimmen of
via een touw een sloot over. Heeft het geregend? Dan is er extra
modder! Onderweg kan je uitrusten in één van de hangmatten of op
een bankje. Durf jij ook?
DIT UITJE IS ONDER VOORBEHOUD VAN DE
WEERSOMSTANDIGHEDEN. Alle kinderen moeten 9.00
aanwezig zijn op de Bso de Bistebus. De bus is er ongeveer 9.15
en vertrekt 9.30. Dan zijn we om 10.00 in Opende. Vertrek uit
Opende is 15.00 dus zijn we 15.30/16.00 weer terug op Bso De
Bistebus Graag oude Kleding aan/Reservekleding mee en
Handdoek mee.
Coole kruipers
Wist je dat je met chenilledraad heel veel leuks kunt maken? Deze
keer maken we buigbare kruipers! Waar kies jij voor? Een rups, slang
of worm?

 

BSO de Bistebus

12 oktober
t/m

16 oktober



Woensdag
Workshop Kinderwoud: Repticura
9.00-10.30
Oeh wat spannend zeg! Repticura komt bij ons langs! Welke dieren
nemen ze mee? Een slang? Of een duizendpoot? Wie durft de dieren
aan te raken of vast te houden? Alle Kinderen dienen half 9 aanwezig
te zijn op BSO De Bistebus
Scavenger Hunt: Herfstzoektocht
In de herfst zie je niet alleen dat de bladeren verkleuren maar je ziet
nog veel meer veranderen in de natuur. Kun jij alles vinden bij deze
'hunt'?

Donderdag
Om de dobben
9.30-11.30
We lopen de rugzakroute van IVN-natuureducatie over bijen bij
Brasserie Om de Dobben in Burgum. Met de nieuwe route kunnen
kinderen buiten de gebaande route op bijenonderzoek gaan. Ze
kunnen vrij rondstruinen tussen de houtwallen, elzensingels en
pingoruines
Beestachtig spreekwoordenspel
Dit spreekwoordenspel is beestachtig goed! Welke spreekwoorden
ken jij allemaal? Komen daar dieren in voor? Wij beelden deze
dierlijke spreekwoorden uit en raden dit van elkaar!

Vrijdag
Wetter en Wille park
9.00-11.30
Bij droog weer gaan we naar het Wetter en Wille Park of naar de
Speeltuin Nieuwstad. Graag iedereen weer 8.30 aanwezig.
Insectenhapjes
Vlinders, lieveheersbeestjes en rupsen: verschillende dieren die we
eens gaan proeven. Nee, niet echt natuurlijk maar als lekkere snack!

 

BSO de Bistebus

12 oktober
t/m

16 oktober


