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De Tillegraaf 

Agenda 

19 november 19.30-21.30, MR 

1 december 20.00-22.00, Ouderraad 

4 december Sinterklaas op school. 

Leerlingen groepen instroom, 

1, 2, 3 en 4 hebben na 12.00 

uur vrij.  

18 december Alle leerlingen om 12.00 uur 

vrij 
 

Corona 

Even geen nieuws te melden. Iedereen houdt zich 

keurig netjes aan de afspraken. En deze zijn: 

Ouders kunnen niet de school in 

Iedereen wast zijn handen regelmatig 

Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand 

Moet uw kind thuis zijn vanwege quarantaine 

 

Afsluiting Rots en Water 

De Rots en Water training richt zich op de 

ontwikkeling van sociale competenties, het 

voorkomen en aanpakken van pesten, 

weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water 

richt zich hierdoor ook op groepsvorming. De 

beide groepen 7 van afgelopen schooljaar zijn 

gevormd tot 2 nieuwe groepen 8 in dit schooljaar. 

Dus wilden we ook de groepen de kans te geven 

om elkaar beter en anders te leren kennen. 

Sinds begin 

september hebben 

de beide groepen 8 

op de vrijdagen een 

Rots en Water training gekregen van Klaas van der 

Veen (MinskenWurk). Afgelopen vrijdag was de 

laatste keer. Alle kinderen wordt dan gevraagd op 

een plankje een wens of gedachte op te schrijven. 

In ieder geval iets wat jou kracht geeft om de 

eigen angst te overwinnen. Dat laatste kun je ook 

meteen laten zien: de angst overwinnen om dat 

plankje met je blote handen in tweeën te slaan. 

De eersten gaan aarzelend, en als ze zien dat het 

ook echt kan en  

dat je pijn ook kunt 

overwinnen, volgt 

de rest. Uiteindelijk 

hebben alle 

kinderen hun 

plankje door midden geslagen. We hebben nu 

twee groepen 8, die vol zelfvertrouwen, wetende 

dat je angst kan overwinnen, stevig in hun 

schoenen staan.  

 

Voetbaldoeltjes 

In vorige Tillegraaf werd er al even aandacht aan 

besteed. Eindelijk staan er weer een paar stevige 

doeltjes.  

Enkele jaren geleden is er vanuit de Ouderraad 

van ‘t Partoer gestart met het vervangen hiervan. 

Vanuit de gemeente is hiervoor geld beschikbaar 

gesteld, vanuit de Bernekampus.  

In het voorjaar van 2019 kwam dit plan stil de 

liggen. De directeuren van de scholen voorzagen 

grote (groen-) onderhoudsverplichtingen die zij als 

scholen niet extra kunnen dragen. Hier is 

simpelweg de (financiële en personele) ruimte 

niet voor.  

Als ouderraad hielden wij hoop en in de zomer 

van 2019 hebben wij weer een gesprek gehad met 

de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat zij het 

groenonderhoud dragen en dat het hele veld (als 

speeltuin) ingericht kan worden.  

Deze handschoen hebben wij aangetrokken en 

zijn met de Leerlingenraad van ’t Partoer en de 

Denktank van de Arke om tafel gegaan. Zij hebben 

de opdracht gekregen om samen een plan te 

ontwikkelen, dit met begeleiding van ons.  

Een prachtig plan werd door de leerlingen 

gepresenteerd, dit vlak voor het sluiten van de 

school in maart 2020. Wat een inzet en 
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enthousiasme, prachtig! Financieel was dit ook 

volledig dekkend. Dit door de bijdrage van 

gemeente en aanvullend vanuit de Ouderraad van 

’t Partoer en stichting van de Arke.  

Een afspraak voor een presentatie bij de 

Burgemeester of Wethouder werd georganiseerd, 

maar in verband met corona kon dit (eerst) niet 

plaatsvinden. Het bleef daarna angstvallig stil 

vanuit de gemeente.  

Na de zomer 2020 kwam er (eindelijk) bericht 

vanuit de gemeente. De plannen mochten niet 

doorgaan. In verband met de bezuinigingen die de 

gemeente moest doorvoeren is er door de 

wethouder een blokkade gezet op het realiseren 

van speeltuinen. Waar dit plan onder valt. De 

doeltjes waren in 2018 al toegezegd, dus dit 

mocht doorgaan. De rest niet.  

 

Een hele domper voor de leerlingen, maar ook 

een goed leermoment. Zo gaat dit soms in 

politiek. Gelukkig zijn de doeltjes er en zijn er nog 

financiële middelen. Dit kunnen wij nu op een 

andere plek besteden.  
 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021: 

Naar aanleiding van het besluit van de OR dat er 

dit schooljaar geen ouderbijdrage geheven zal 

worden zijn er vragen gekomen over de bijdrage 

voor het schoolreisje. Het antwoord van de OR 

hierop is: ‘Deze moet nog worden besproken. Dit 

is mede afhankelijk van de mogelijkheden die er te 

zijner tijd zijn.’ 

Studiedag 9 november 

Soms zijn studiedagen traag en saai. Deze 

studiedag viel in te de categorie: nog een keertje! 

In het kader van ons ontwikkeldomein 

Woordenschat & Expressie hebben we op 9 

november een studiedag gehad. Onder leiding van 

docenten van Wâldsang en het Burgumse 

cultuurlab Het Achterland hebben samen nieuwe 

activerende 

werkvormen 

ontdekt om in de 

klas uit te 

voeren. Van 1 

minuten-liedjes 

en dansjes, tot 

een tekeningen-

emotie-gedicht 

(!), drama-

happertjes (zie foto). In veel klassen is deze week 

al meteen hier mee gewerkt. Dit geeft aan dat wij 

enthousiast zijn. Alle leerkrachten hebben een 

professionele coach gekregen waarvan ze de 

komende weken feed-back krijgen bij de 

voorbereiding en uitvoering van de Woordenschat 

& Expressie lessen. Leerkrachten gaan ook bij 

elkaar in de les kijken: ‘Hoe doet een ander dit, en 

kan ik daarvan leren?’  

 

Bijlage Kaihatsu 

Deze week is de Week tegen Kindermishandeling. 

Kearn organiseert samen met Kaihatsu een aantal 

evenementen. Op onze schoolsite, 

https://www.obspartoer.nl/nieuwsbrieven, vindt 

u de nieuwsbrief hierover. 
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