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De Tillegraaf 

Agenda 

6 december School in Kerstsfeer brengen 

13 december Ouderraad, 20.00 uur 

23 december Start Kerstvakantie, iedereen om 

12 uur vrij.  
 

Sinterklaas 

Wat waren ze zenuwachtig en gespannen in de 

instroom groep. En wat hebben ze het geweldig 

gehad met elkaar. De stoutste Pieten kwamen ons 

vertellen dat dit de allerliefste kinderen van de 

hele wereld zijn. En zo is het! 

 
 

De Ouderraad willen we enorm bedanken dat ze 

het Sinterklaasfeest weer mede mogelijk hebben 

gemaakt. Het is elk jaar weer veel, en leuk , werk. 

En zeker ontzettend dankbaar.  
 

Van Sint naar Kerst 

• Vanmiddag en morgenavond wordt de school 

in Kerstsfeer gebracht door de 

Versiercommissie. Zij kunnen nog wel wat 

hulp gebruiken. Hebt u dinsdagavond tijd, 

neem dan contact op met  

sim84one@hotmail.nl 

• De groepen 3 t/m 8 krijgen nog een brief over 

een kerstfeest. Deze brief is niet voor alle 

groepen hetzelfde!!! 

 

 

Schoolplein 

Het kleuterplein is in de afgelopen maanden 

helemaal opgeknapt. Kinderen van Partoer en 

Arke spelen nu op het hele plein. En vaak ook 

door elkaar en met elkaar. Dat is ook precies de 

bedoeling. Want waarom zouden kinderen na 

schooltijd wel met elkaar mogen spelen en onder 

speeltijd juist niet. Dat is niet meer van deze tijd.  

Nu zijn ons midden- en bovenbouw plein aan de 

beurt. Op onze begroting hebben we daar ruimte 

voor gemaakt. Een eerste aanzet wordt gedaan 

door Pabo studenten. Zij gaan samen met 

leerlingen ideeën ontwikkelen. En daarna wordt 

pas gekeken of het haalbaar en betaalbaar is. 

 

AZC-leerlingen 

In meerdere klassen zijn de afgelopen weken AZC-

leerlingen vertrokken. Verreweg de meesten 

hebben status gekregen elders en hebben elders 

in Nederland een woning gekregen. Het is 

geweldig voor deze kinderen: eindelijk de 

zekerheid van een plek waar ze lang mogen 

wonen, vriendjes kunnen maken. In de klas is dat 

minder leuk, er vertrekt een leerling. Bij de 

kinderen die een huis krijgen weten we dat bijna 

altijd van te voren zodat we netjes afscheid 

kunnen nemen. En zoals een van de leerlingen zei: 

‘Ik vind het niet leuk dat mijn vriendinnetje 

weggaat, maar ik vind het wel heel fijn voor haar 

dat ze nu een eigen huis krijgt.’  

 

Op ’t Partoer zitten dan misschien veel AZC-

leerlingen. Wij geven hun een veilige 

schoolomgeving. Waar ze zich samen met alle 

andere kinderen kunnen ontwikkelen. De 

schoolresultaten wijken ook nauwelijks af van de 

overige kinderen op school. Het is goed dat we die 

veelkleurigheid kunnen geven aan alle kinderen. 

Zo zit onze maatschappij in elkaar. We zijn er trots 

op dat we dat kunnen doen.   
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