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De Tillegraaf 

Agenda 

20 oktober Jaarvergadering Ouderraad 

9 november Studiedag, alle leerlingen 

hebben vrij.  
 

Corona 

Vorige week is ons land weer in een gedeeltelijke 

lockdown gegaan. Voor het basisonderwijs heeft 

dit verder geen gevolgen. Ons bestuur heeft 

gevraagd de belangrijkste maatregelen nogmaals 

met u te delen: 

• Volg de richtlijnen van het RIVM: houdt bij 

brengen en halen 1,5 meter afstand. 

• In principe kunnen alle kinderen altijd naar 

school. 

• Bij twijfel, bel de GGD. 

• Ouders zijn, helaas, niet welkom in het 

schoolgebouw voor oudergesprekken. 

Uitzondering en noodzaak daargelaten. Via 

telefoon, Teams, Zoom en Parro is 

communicatie ook mogelijk.  

• Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen 

hun Chromebook meekrijgen zodat ze wel 

gewoon door kunnen werken. We doen ons 

best om hen via live-streams te ondersteunen.  

• Als uw kind thuis blijft, geef dit dan zo snel 

mogelijk door aan de leerkracht. Dan kan er 

materiaal klaargezet worden.  

 

Jaarbijeenkomst OR 

Komende woensdag is de jaarlijkse bijeenkomst 

van de Ouderraad. Deze is altijd op school. Door 

de Corona-maatregelen is dat dit jaar niet 

mogelijk. Wilt u toch meedoen met de 

vergadering dat kunt u zich opgeven bij onze 

administratie: administratie.partoer@opo-

furore.nl. Dit kan tot dinsdag 19 oktober 12.00 

uur. U krijgt dan van ons een video-link.  

 

Het jaarverslag van de Ouderraad is via deze link 

terug te vinden.  

https://sites.google.com/view/jaarverslagor2019-

2020 

 

Privacyvoorkeuren 

Vorig jaar hebben we u enkele malen gevraagd uw 

privacy-voorkeuren op te geven in Parro. 

Verreweg de meeste ouders hebben dit ook 

gedaan. Maar nog niet alle. We verzoeken u dit 

toch te doen. Indien u niets invult mogen wij er 

namelijk vanuit gaan dat u toestemming geeft.  

Hoe doet u dit? Deze en meer vragen worden 

beantwoord als u hier klikt. Ga anders naar Parro 

– instellingen. 

 

Verkeer bij de kleuterplaats 

Te vaak krijgen we helaas klachten over 

geparkeerde auto’s bij de kleuterophaalplek. 

Enkele jaren geleden hebben we speciaal een 

fietsparkeerplek gemaakt om kinderen en ouders 

veilig te laten af- en opstappen. Auto’s kunnen op 

de parkeerplaats bij de Wetterstins terecht. Die is 

daar ook speciaal voor ingericht. Een enkele 

ouders die slecht ter been is kan bij de 

kleuterophaalplek parkeren.  

 

Contactpersonen. 

Een school is een omgeving waar mensen met 

elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen 

zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in 

onderling overleg bijgelegd. Soms is een 

meningsverschil van dien aard, dat iemand een 

klacht hierover wil indienen.  Hiervoor hebben wij 

een klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de 

website van onze school 

https://www.obspartoer.nl/upload/e46e98ab-

5128-4ebe-94e2-9789781c0a4b.pdf en ligt op 

school ter inzage. In deze klachtenregeling voor 

ouders en leerlingen is beschreven welke acties in 
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welke volgorde u kunt ondernemen binnen 

“Adenium” en wat externe mogelijkheden zijn. 

Voor vragen over de klachtenregeling kunt u 

terecht bij de contactpersonen of de directie van 

de school. De contactpersonen zijn: Danaïa 

Tuinenga en Jan Jonker 
 

Wie geeft er Godsdienst Vormend Onderwijs op 

de school? 

• Hoe zien de lessen er uit? 

• Welke werkvormen? 

• En wat doe ik nog meer? 

Yde Zagema is mijn naam en ik woon in het 

centrum van Damwâld. Al heel wat jaartjes 

getrouwd en vader van drie, inmiddels, volwassen 

kinderen. Zelfs dit jaar pake mogen worden. 

Opgevoed in een christelijk gezin 

dat zeer betrokken was bij de 

plaatselijke kerk. Geen wonder 

dat ik ook zeer betrokken raakte 

bij de kerk. Heerlijk om samen de 

mooiste jeugddiensten te 

organiseren. Later gaf ik catechisatie of club aan 

jongeren en nog veel later actief geweest als 

(jeugd) ouderling binnen de kerk. 

Opgeleid als tweedegraads bevoegde leraar 

Godsdienst en daarna als kerkelijk werker. Binnen 

de landelijke kerk ( PKN) vele jaren voor JOP 

gewerkt als jeugdwerker en als trainer binnen 

verschillende gemeenten en daarna als kerkelijk 

werker. Maar mijn passie ligt bij de jeugd, vandaar 

mijn keuze voor het lesgeven op uw school. Ik 

geef les op 10 verschillende scholen  en aan alle 

groepen. 

Natuurlijk staan de verhalen uit de Bijbel centraal, 

maar ook andere verhalen komen aan bod. Samen 

zoeken we naar antwoorden op de keuzes die zijn 

gemaakt door de mensen in de Bijbel en wat het 

de kinderen in onze tijd en maatschappij te 

zeggen heeft. Stellen van vragen, spelvorm, 

uitbeelden, tekenen, individueel bezig zijn en in 

groepjes, opdrachten uitvoeren, film, liederen, 

aan afwisseling geen gebrek. 

Ik volg de grote feesten zoals daar zijn, Kerst, 

Pasen, Pinksteren. Maar ook van Heiligen zoals 

Sint Maarten, Sint Franciscus, Sint Nicolaas. 

Sommige scholen en 

ouders stellen het op 

prijs om ook andere 

godsdiensten te 

behandelen en andere 

scholen en ouders liever 

niet. Indien de school 

een methode zoals 

trefwoord gebruikt 

probeer ik hierop aan te 

sluiten met mijn lessen en soms lukt dit en soms 

even minder. 

U begrijpt dat het maatwerk is en een goed 

contact met de verschillende schoolteams zeer 

noodzakelijk is.  

Als een school kiest voor een Paasviering of een 

kerstviering help ik uiteraard mee.  

En wat doe ik nog meer? 

Vaak ben ik te vinden op één van mijn drie fietsen, 

waarbij wielrennen toch wel mijn echte passie 

heeft. Per jaar fiets ik 8000 km of meer en trek ik 

naar de bergen of doe mee met lange 

afstandstochten. Ook in de herfst en winter wordt 

er doorgetraind. Maar ligt er ijs…..dan bind ik de 

schaatsen onder. 

Als voorganger in verschillende kerken leid ik 

veelvuldig diensten. Niet alleen gewone 

kerkdiensten, maar ook startdiensten, 

jeugddiensten en Kerk,School en Gezinsdiensten. 

Mocht u mij willen ontmoeten of willen spreken. 

Of misschien via de mail? 

Dan volgen hier mijn gegevens: 

Yde Zagema 

Tel: 0511- 423015 of 06 16618374 

Mail: yzagema@gmail.com 

 

HVO-lessen op ‘t Partoer, 

Hallo, ik ben de nieuwe HVO-juf en geef sinds 

september van dit schooljaar Humanistisch 

vormingsonderwijs (hvo) in de groepen acht van ‘t 

Partoer.   

mailto:yzagema@gmail.com
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Mijn naam is Anke Dijkstra en ik woon sinds kort 

op een prachtige plek aan de rand van een 

natuurgebied in de buurt van Blesdijke. Ik ben 

moeder 

van drie 

studerende 

kinderen. Ik 

heb twee 

zonen, de 

ene 

studeert in 

Leiden en 

de ander in Zwolle. Mijn dochter studeert in 

Utrecht.  

Vogels en de natuur maken mij blij, maar ook 

spannende series, goede gesprekken, haken en 

lezen.  

Sinds 2007 geef ik met veel enthousiasme hvo-

lessen, mede omdat ik merk dat de kinderen er 

veel plezier aan beleven.  Op dit moment geef ik 

hvo op vijf scholen in Overijsel en Friesland.  

 

Het is handig eens wat meer te vertellen over de 

inhoud van de les. Want waar gaat het in de hvo-

les nu eigenlijk over?  

In lessen onderzoeken de kinderen hun eigen 

ervaringen en ideeën. Er is ruimte om dit in alle 

openheid en veiligheid te doen. Ze worden 

aangemoedigd om te vertellen over wat ze 

voelen, denken, willen en doen.  Door middel van 

verschillende werkvormen (gesprekken, spelletjes, 

tekenen, schrijven, toneel, filosofie etc.) oefenen 

de kinderen om zelf keuzes te maken, 

verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze 

zeggen en doen en daarbij rekening te houden 

met de ander.  

De lesthema’s sluiten aan bij de belevingswereld 

van de kinderen. Voorbeelden zijn vriendschap, 

dieren, arm/rijk, familie en kinderrechten. 

Door de verschillende werkvormen maken de 

kinderen spelenderwijs kennis met 

uitgangspunten als: gevoel voor rechtvaardigheid, 

verdraagzaamheid en verbondenheid met je 

medemens.  

Bij hvo zijn we ‘elkaars juffen en meesters’, dus ik 

ben benieuwd wat we de komende tijd allemaal 

gaan leren…😊 

 

Hartelijke groet, 

 

Anke Dijkstra  

Docent HVO en levensbeschouwing 

   

   

 

 

 


