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Agenda
26 okt
4 nov
10 nov
16 nov
23 nov
3 dec

Openbare Ouderraad-vergadering
Groepen 3: Tandenpoets-les GGD
Medezeggenschapsraad 2
Ouderraad 2
Studiedag, kinderen hele dag vrij
Sinterklaas, alle kinderen vanaf
12.00 vrij. Ook gr 5-8.

Coronamaatregelen
Hebt u al een DigiD voor uw kind(eren)
aangemaakt? Hierdoor bent u sneller op de
hoogte van een testuitslag. Een DigiD-aanvragen
voor uw kind(eren) doet u hier:
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
Jaarvergadering Ouderraad
Dinsdag 26 oktober is de jaarlijkse Ouderraadvergadering. U bent van harte welkom. Al vinden
we het we fijn als u zich van te voren aanmeld in
verband met koffie, thee en dergelijke.
Aanmelden kan via: orpartoer@gmail.com
Wat wil je worden?
Het project van de kinderboeken week 2021
hebben we nu afgesloten. De opening met de
brandweer was erg indrukwekkend! Er zijn
verschillende beroepen de revue gepasseerd:
kraamverzorgster, militair, politie, zanger, etc.
We hebben over dit thema gewerkt en zijn zelfs
op excursies geweest.
De boekenbeurs was ook een succes. Er was zelfs
een leerling die voor 8,50 euro zelf boeken heeft
verkocht. Voor de school heeft de boekenbeurs 32
euro opgebracht. We gaan kijken welke
abonnement we hiervoor kunnen aanschaffen.
De reacties waren erg leuk. Zeker voor herhaling
vatbaar. Dus gooi nog geen boeken weg, maar
bewaar ze zodat je deze een volgend jaar zelf kunt
verkopen!!

Blink: nieuwe zaakvakmethode
Twee weken geleden lieten we u foto’s zien van
beroemdheden uit het verleden. Dat was een
opdracht voor de leerlingen uit de groepen 7&8.
Nu een opdracht voor de groepen 5: wat is een
vulkaan en probeer er een te maken!! Een
combinatie van aardrijkskunde, techniek en
handvaardigheid. De leerlingen maken een
vulkaan met papier maché. Als de vulkanen af zijn
zullen ze echt ontploffen. De leerlingen willen het
dak van school blazen…
Berneboekewike
Elts jier krije
wy fan ús
gemeente
Tytsjerksteradiel 200 euro
om nije Fryske
berneboeken
te keapjen. Ek
dit jier ha wy
wer in
steapeltsje
moaie boeken
útsocht.
KiVa nieuws
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we op ‘t
Partoer met het KiVa-programma. Wij hebben
hiervoor gekozen omdat we ervoor willen zorgen
dat onze school een fijne school is voor ieder kind.
Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat
op school. KiVa is een programma voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op de
basisschool. KiVa richt zich op positieve
groepsvorming en het verbeteren van de sociale
veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep
als geheel. Het motto van KiVa luidt dan ook:
Samen maken we er een fijne school van!
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Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken
we met KiVa vanuit tien thema’s.De eerste weken
na de zomervakantie, de gouden weken, zijn we
vooral bezig geweest met de groepsvorming. Na
de herfstvakantie starten we met KiVa thema 3.
In de onderbouw staat dan het groepsgevoel
centraal. Bij de bovenbouw ligt de nadruk op
communicatie. De afgelopen week is door de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 de KiVa-monitor
ingevuld. De KiVa-monitor is een digitale
vragenlijst die 2x per jaar ingevuld wordt.
De vragen gaan onder meer over welbevinden,
sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties
in de klas. Nadat de leerlingen de vragenlijst
hebben ingevuld, krijgen wij een rapport van de
groepen inclusief sociogrammen. Met het
groepsrapport krijgen we een helder beeld van
hoe onze groepen in elkaar steken, zodat wij ons
handelen hierop aan kunnen passen. En bij de
start van het schooljaar is er aan de leerkrachten
een (bij)scholing aangeboden.
Met vriendelijke groet,
Het KiVa-team: Juf Albertha Brands (IB), meester
Jan Jonker, juf Debbie Post en juf Fokje de Roos
Cultuur moet je doen
In de groepen 1 t/m 8 maken we veel gebruik van
het vak CULTUUR bij de andere vakken. Even een
lijstje wat we afgelopen periode gedaan hebben
èn wat de kinderen komende periode kunnen
verwachten.
• Klankenkaravaan (gr 1 t/m 8);
Veel ouders en andere belangstellenden hebben
genoten van het slotoptreden. Kinderen en
personeel van de hele dag in het kader van '26
jaar 't Partoer'.
• Algemene Muzikale Vorming (gr 1/8);
Meester Theun Stienstra is onze specialist, hij
geeft muziek in alle groepen. Niet alleen zingen,
maar hij maakt ook gebruik van instrumenten,
beweging, beeld en notatievormen.
• Jong en Oudkoor (gr 7 en wellicht groep 8);
Kinderen uit groep 7 zingen een periode met
dementerende ouderen in de Oranjestins in
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Burgum. Liedjes van vroeger vooral die de
ouderen nog goed kennen. De kinderen
ondersteunen de ouderen daarbij. Een sociaal en
zeer indrukwekkend uurtje!
• Koperproject (groep 7 èn 8);
Kinderen krijgen een periode muziekles (op
maandagmiddag) en de beschikking over een
blaasinstrument. De lessen worden gegeven door
de toppers van De Wâldsang, ondersteund door
Heinze en Ype van muziekvereniging Legato. De
mogelijkheid is om hierna verder te gaan. U wordt
op de hoogte gebracht.
de mens maakt
cultuur en cultuur maakt de mens
CREALESSEN (gr 3 t/m 8);
Deze week starten we weer; groep 3 en 4 op de
woensdagmiddag, gr 5/6 en 7/8 op de
vrijdagmiddag. O.l.v. de groepsleerkrachten op
school gaan ze aan de slag met tekentechnieken,
papier maché, hout en ijzerdraad etc.
ACHTERLAND (gr 5, 6, 7 en 8);
Vorig jaar vlogen de middagen drama in combi
met woordenschat bij Marleen en Brecht om. Dit
jaar gaan we verder met Beeldende vorming in
combinatie met de nieuwe
Wereldoriëntatiemethode Blink.
Theatervormgeefster Dorthee Mokkum (inmiddels
ex ouder van 't Partoer) en beeldend kunstenaar
Machiel Braaksma gaan aan de slag met kinderen
op de vrijdagmiddag. We hebben ervoor gekozen
om dat met alle kinderen van één groep te doen;
dus gewoon de kinderen die de hele dag samen
met elkaar in één groepsruimte werken.
-Deze zes middagen monden steeds uit in een
presentatie. Hierover worden de ouders
geïnformeerd door de eigen groepsleerkracht.
We houden U op de hoogte (en uw kinderen vast
ook).
Jan Jonker (Interne Cultuur Coördinator 't Partoer)
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Schrijven
Wat is hier aan de hand? Dit is Schrijfdans. Hier
oefenen kinderen met linker- en rechterhand
tegelijkertijd een tegengestelde cirkel te maken.
Probeer het zelf maar eens: met de linkerhand
een cirkel naar rechts, met de rechterhand een
cirkel naar links. Dit hoort bij de eerste stappen
van het schrijven.

rondlopen. Ouders & Onderwijs helpt ouders door
ze te informeren en adviseren over alles wat met
onderwijs te maken heeft. Het adviespunt is
iedere werkdag bereikbaar op 088-6050101 of via
vraag@oudersenonderwijs.nl. Op de website vind
je een uitgebreide kennisbank met veel informatie
over onderwijs. Ook kunt u zich aanmelden voor
de nieuwsbrief, of lid worden van het Landelijk
Ouderpanel en zo uw mening geven over het
onderwijs. Verder kan u Ouders & Onderwijs ook
volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en
Instagram voor het laatste nieuws. Meer
informatie over
Ouders &
Onderwijs kunt u
vinden op: www.oudersenonderwijs.nl.
Bijlage:
Wetterstins: Los op Maandag

Verzoek vanuit ministerie om de ouders van de
leerlingen te attenderen op Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is een stichting voor alle
ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd
in het po, vo en mbo. Ouders & Onderwijs is
iedere werkdag bereikbaar voor ouders die vragen
hebben over het onderwijs. Ook biedt de website
veel praktische informatie voor ouders,
bijvoorbeeld over passend onderwijs,
schoolkosten, medezeggenschap en de
samenwerking tussen school en ouders. Nog niet
alle ouders kennen Ouders & Onderwijs. Daardoor
blijven ouders misschien onnodig met vragen
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4 oktober tot 31 maart

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. Er worden
verschillende activiteiten georganiseerd waar je aan mee
kunt doen.

Thema survival

In de maand oktober gaan we survivalen in en op het water.
Op een speelse manier leer je: drijven, springen,
zwemmend redden en nog veel meer technieken.

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.
Kijk voor het actuele thema op onze Facebook
of website.

www.wetterstins.nl

