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De Tillegraaf 

Agenda 

9 november Studiemiddag, lln vanaf 12.00 vrij 

10 november MR 

22 november OR 
 

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. In de meeste gevallen 

lukt dat in een persoonlijk gesprek met een 

leerkracht/ medewerker. Soms is een menings-

verschil van dien aard, dat iemand een klacht 

hierover wil indienen. Hiervoor hebben wij een 

klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de 

website van Adenium, van ‘t Partoer en ligt op 

school ter inzage. In deze klachtenregeling voor 

ouders en leerlingen is beschreven welke acties in 

welke volgorde u kunt ondernemen binnen 

“Adenium” en wat externe mogelijkheden zijn.  

Voor vragen met betrekking tot de klachten-

regeling kunt u terecht bij de contactpersoon of 

de directie van de school. De contactpersonen van 

‘t Partoer zijn Danaïa Tuinenga en Jan Jonker  

 

Mediamasters 

Van 4 t/m 11 november is het de week van de 

mediawijsheid. Met de groepen 7 en 8 doen wij 

hiervoor mee aan MediaMasters. Dit is een 

spannende, gratis serious game over de kansen en 

gevaren van (digitale) 

media, speciaal voor groep 

7 en 8. Door het spelen 

van de game bouwen 

leerlingen basiskennis op over mediawijsheid 

terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar 

relevant basale rekenvaardigheden aan de orde 

komen. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, 

online pesten, cybercriminaliteit en gamen? 

 

 

Koperblazen 

De groepen 6 blazen er weer flink op los. Onder 

leiding van de mensen ban Legato leren ze met 

een blaasinstrument muziek te maken. Over 

enkele weken is de presentatie in de Ikker.  

 
  

Kleding inzameling (ingezonden) 

 

Hallo allemaal, 

Wij willen graag kleding inzamelen voor gezinnen 

van de voedselbank, maar ook voor gezinnen in 

de omgeving. De kledingbank/speelgoedbank van 

Burgum is gesloten. Wij merken enorm dat er nog 

veel gezinnen behoefte hebben hieraan. Nu zijn er 

wel kledingbanken etc in de omgeving maar voor 

vele toch een afstand om daar te komen. 

Daarom willen wij vragen om uw hulp! 

Heeft u kleding dat heel/schoon is dat niet meer 

past! Dan kunt u dit doneren aan de gezinnen die 

het nodig hebben,  Wij zoeken alle maten van 

98/104 tot xxxxl Zowel jongens/heren & 

meisjes/dames. Daar wij dit uit eigen huis doen 

vragen wij u wel alstublieft ervoor te zorgen dat 

de kleding schoon is en heel. Waar u het kunt 

doneren: elke dinsdag en donderdag kan dit 

gedropt worden tussen 9 en 12 ’s morgens, 

Burgemeester Steenhuisenlaan 14 te Burgum 

Of u kunt mij aanspreken op school, voor 

eventueel een andere tijd op die dagen.  
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Wie ben ik? Mijn naam is Maria Broek-Kroontje, ik 

ben de moeder van Dylan Broek uit groep 3a van t 

partoer. U kunt mij ook herkennen aan mijn 

hulphond. Daar kennen de kinderen op school mij 

bijna allemaal wel van. 

Ook als u speelgoed heeft wat u niet meer nodig 

heeft, wat heel is en compleet houden wij ons 

aanbevolen. Speelgoed, spelletjes etc graag wel 

heel en compleet. Dit zullen wij dan aanbieden via 

onze kast bij ons huis (gratis natuurlijk voor 

gezinnen die het nodig hebben). Daar kan dan in 

geruild worden met speelgoed dat iemand anders 

niet meer nodig heeft. Een soort speelgoed-

ruilkast. Tevens wil ik u ook laten weten, dat wij 

ook een gymschoenen kast hebben in huis. Alle 

gymschoenen die achterblijven op school komen 

bij ons in de kast. Heeft u dus schoenen nodig 

kunt u ons ook hiervoor aanspreken. 

Bedankt voor het lezen. Wie weet kunt u helpen. 

 

Sint Maarten 

11 November is de dag dat mijn lichtje branden 

mag. Wat zou het leuk zijn als jullie Berchhiem in 

Burgum ook verrassen met een bezoekje. De 

bewoners hebben vast wel iets lekkers voor jullie. 

Jullie zijn welkom tussen 18:00 uur en 19:30 uur. 

Jij komt toch ook?   

Personeel Berchhiem 

 

Schaatsen in groep 5 

In oktober/november gaat groep 5 schaatsen in 

Leeuwarden. En alle begin is moeilijk… en leuk! 

 
 
 



Laat uw kind
                meedoen!

Want nu meedoen is straks meetellen!
Want nu meedoen is straks meetellen!

Veel gestelde vragen

Komt een kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
Als een gezin (tijdelijk) een laag inkomen of hoge schulden heeft, kan een beroep op 
Leergeld worden gedaan.  Als richtlijn hanteert Leergeld een gezinsinkomen van netto 
€ 1.794,40 per maand of € 1.614,96 voor een eenoudergezin, ofwel tot 120% van het 
sociaal minimum. De situatie wordt per gezin bekeken. Leergeld is er voor alle kinderen 
uit een gezin tussen de 4 en 18 jaar

Krijg je geld van Leergeld?
Leergeld treft regelingen met verenigingen, leveranciers en school. Leergeld betaalt deze 
partijen. Er wordt dus geen geld uitgekeerd aan gezinnen. Dit doen we snel en discreet.

Wat ondersteunt Leergeld in Tytsjerksteradiel?
Leergeld ondersteunt zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. 
Bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen, leermiddelen (laptop), schoolreisjes, zwemdiploma 
A en B, muziekles of het lidmaatschap van een sport-, muziekkorps- of scoutingvereni-
ging. 

Hoe gaat Leergeld in Tytsjerksteradiel om met de privacy?
We gaan zorgvuldig om met de privacy. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt 
met de partijen waar wij mee samenwerken. Wij delen nooit privé-gegevens van een kind 
of gezin met derden. Het privacy-reglement en onze gedragscode vindt u op de website 
www.samenvoorallekinderen.nl 

*Gemeente Tytsjerksteradiel is onderdeel van het werkgebied van  
  Leergeld Leeuwarden e.o.

Alle kinderen mogen meedoen!
www.leergeldleeuwarden.nl



Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen 
met hun leeftijdgenootjes op school en in hun 
vrije tijd. Kinderen die sporten zijn gezonder 
en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt 
kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En 
samen naar school fietsen, maakt dat kinderen 
erbij horen. Leergeld zorgt er ook voor dat 
kinderen een zwemdiploma kunnen halen. Dit 
alles voorkomt sociale uitsluiting bij kinderen 
op latere leeftijd. Leergeld biedt deze kansen 
aan kinderen, zodat ze plezier maken, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen.

Hoe helpen we zoveel mogelijk 
kinderen?
Leergeld helpt al veel kinderen in Tytsjerkstera-
diel. Maar we weten ook dat we niet alle kinderen 
bereiken. Kent u gezinnen met een laag inkomen 
in uw omgeving? Breng dan deze informatiefolder 
onder hun aandacht!

meedoen

cultuurwelzijn

onderwijsonderwijs

Hoe werkt Leergeld?
In de gemeente Tytsjerksteradiel:
Een gezin kan online een aanvraag doen bij 
www.samenvoorallekinderen.nl of telefonisch 
contact zoeken 06-53987057. Na aanmelding 
neemt een vrijwilliger contact met het gezin op om 
de gezinssituatie in kaart te brengen en te kijken 
wat er nodig is. 

sport

Leergeld Leeuwarden algemeen
info@leergeldleeuwarden.nl 
06-10 14 48 47 ma en do van 10-12 uur
appen: 06- 12 41 24 97
www.leergeldleeuwarden

Aanvragen
www.samenvoorallekinderen.nl


