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Agenda
8 nov
10 nov
16 nov
23 nov
23 nov
3 dec

•
Leerlingenraad
Medezeggenschapsraad 2
Ouderraad
Studiedag, lln hele dag vrij
Afsluiting Koperproject in de Ikker
Sinterklaas, alle lln vanaf 12.00 vrij

Juf Jacqueline
Sinds half september is Juf Jacqueline afwezig.
Afgelopen vrijdag heeft zij onderstaande bericht
naar haar huidige groep 6a, en oude groepen 7a
en 7/8 gestuurd:
Zoals jullie weten is juf Jacqueline al enige tijd
afwezig van school. Helaas zal ze de rest van dit
schooljaar ook haar lestaken niet verder kunnen
vervullen. Bij Jacqueline is kanker geconstateerd.
Al haar aandacht heeft ze nu nodig voor de
behandelingen die ze ondergaat. Heel blij zijn we
dan ook dat juf Fokje op dit moment de dagen
naast juf Sjoerdsje wil vervullen. Zij kent de groep
al, dus de continuïteit is gewaarborgd. Heel fijn.
Uiteraard wenst het hele Team Partoer haar en
haar familie alle sterkte de komende tijd.
Coronamaatregelen
• Voor vragen en bij twijfel: bel de GGD!
• Voor het basisonderwijs zijn momenteel geen
extra specifieke maatregelen van kracht. Wel
verzoeken we iedereen weer op het
schoolplein 1,5 meter afstand te houden.
School blijft toegankelijk voor ouders, we
vragen u wel terughoudend hierin te zijn. We
blijven het beleid van de GGD volgen. Dit zijn
de maatregelen op dit moment. Als er
wijzigingen zijn, dan houden we u daar
uiteraard van op de hoogte.

We merken dat nog niet alle ouders een DigiD
voor hun kind hebben aangevraagd. We
dringen er op aan dit wel te doen. U versnelt
en vereenvoudigt de communicatie over
testen en uitslagen hiermee aanzienlijk. Bij
een negatieve testuitslag kan uw kind weer
eerder naar school. Dit kan, zeker bij een
toename van het aantal besmettingen en
testen, soms tot 2 dagen schelen.

Versieren
Misschien wel het leukste en dankbaarste, en
zeker het creatiefste, werk op school dat door
ouders gedaan wordt is de Versiercommissie. Zij
fleurt de school van binnen op. Dat kunt u niet
altijd zien, lange tijd mocht u de school ook niet
binnen. Het is altijd weer een verrassing voor
leerlingen en leerkrachten hoe de
Versiercommissie de school nu weer vrolijk heeft
aangekleed. Van ouders die een rondleiding
krijgen door school horen we vaak: ‘Er straalt
plezier uit alle versieringen.’ Bent u creatief en wil
je je uitleven, neem dan contact op met de
Ouderraad: orpartoer@gmail.com
Jong en Oudkoor Oranjestins (bij Berchhiem)
Al vele jaren zingen de leerlingen van onze
groepen 7 met de bewoners van woonzorgcentrum Berchhiem. Inmiddels zijn de eerste
lessen weer voorbij. Een opsteker voor kinderen,
personeel en de mensen (dementerenden) die in
de Oranjestins wonen. Een unieke samenwerking.
Samen liedjes (vooral van vroeger) zingen. De
huidige groepen 8 mochten afgelopen jaar niet
mee vanwege alle corona-maatregelen. Zij komen
later dit jaar nog aan bod.
Dit jaar hebben we het zingen met de groepen 7
weer opgepakt. Kinderen en bewoners genieten
van het samen zingen, samen zijn. Iedere zang-
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bijeenkomst wordt besloten met het lied 'Het zijn
de kleine dingen die het doen'.

Rekenen en taal zijn belangrijk. Voelen dat je van
belang kunt zijn voor een ander, is wellicht nog
belangrijker. Zeker in een tijd waarin veel pijn en
eenzaamheid is.
Skateplein
Ik ben Kian. Ik ben 8 jaar en houd heel erg van
skaten. Om deze hobby te kunnen beoefenen
gaan mijn ouders nu vaak met mij naar
Leeuwarden om daar een mooi skateplein te
bezoeken. Dat moet toch beter kunnen dacht ik.
Wat zou het fantastisch zijn als ook in Burgum een
skateplein kan komen waar mijn leeftijdsgenoten
en ik veel plezier kunnen beleven. Het is een
mooie plek om te skateboarden, skeeleren,
BMX’en of met je stuntstep coole trucs te doen.
Daarnaast kan ik dan ook gezellig met
leeftijdsgenoten optrekken die het ook leuk
vinden om buiten actief bezig te zijn en van elkaar
te leren. Nu heb ik samen met mijn moeder
contact gezocht met welzijnsorganisatie Kearn om
te vragen of ze ons hierbij willen helpen. Ze zijn
net zo enthousiast als wij en willen ons hier graag
bij ondersteunen.
Nu zijn wij op zoek naar kinderen die het leuk
zouden vinden om ook bij dit project te helpen.
Om te beginnen zullen we met elkaar in Burgum
op zoek gaan naar mooie locaties waar eventueel
een skateplein zou kunnen komen. Met elkaar
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gaan we dan bepalen of een plek geschikt is, en
waarom dan wel of niet? Later zal er ook
meegedacht mogen worden over hoe het
skateplein er dan uit moet komen te zien. Houd jij
ook van Skaten, skeeleren, BMX’en of
stuntsteppen? Dan zou het super zijn als je ons
mee wil helpen. Stuur dan een mailtje naar
skatepleinburgum@gmail.com

