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De Tillegraaf 

Agenda 

 

22 december Kerstgala’s  

23 december Start Kerstvakantie, iedereen om 

12 uur vrij.  

9 januari Weer naar school 

17 januari MR 3 

 

Tot slot 

Het is een geweldige tijd geweest op OBS ’t 

Partoer. Bijna zeven-en-een-half jaar heb ik hier 

mogen werken. En het was elke dag een feestje. Ik 

ben al die tijd met heel veel plezier naar school 

gegaan. Omdat ik wist dat er elke dag weer iets 

bijzonders stond te gebeuren. Het is nooit saai 

geweest. ’t Partoer is een meeslepende school.   

Toch ga ik vertrekken. Ik wil nieuwe mensen en 

ideeën leren kennen. Nieuwe ontdekkingen doen. 

Nieuwe avonturen beleven. Ik ben een aantal 

maal op mijn nieuwe school, Kindcentrum OBS de 

Pionier in Leeuwarden, geweest. De leerlingen-

populatie is daar totaal anders. En dus is het 

onderwijs ook anders. En dat is interessant.  

 

Ik ben trots op ’t Partoer. Vooral op haar 

diversiteit. Als je op zoek bent naar een openbare 

school: ’t Partoer is dan de school waar je moet 

zijn.  

Ik ben trots op onze leerlingen en ouders & 

verzorgers. Ik heb gezien dat jullie tot heel veel in 

staat zijn. Jullie denken allemaal: ik heb het nog 

nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Het 

is niet onopgemerkt gebleven       Bedankt.  

En ik ben trots op Team Partoer. Er kunnen wel 

tien, honderd, wel duizend Tillegraven gevuld 

worden. En dan nog heb ik niet kunnen 

beschrijven wat we in de afgelopen jaren hebben 

meegemaakt. Bedankt.  

 

Vanaf 1 januari zal Meester Patrick da Costa 

Gomez directeur zijn van ‘t Partoer. En dan zal het 

allemaal net een beetje anders gaan. Dat is goed. 

Zo hoort het ook. ‘t Partoer blijft niet stilstaan. 

Ook dan zal Team Partoer er voor zorgen dat het 

onderwijs elke dag een beetje beter wordt.  

 

OP ’T PARTOER LEER JE DE WERELD. Op elke woord van 

deze zin kun je een klemtoon leggen, en de 

betekenis verandert mee. Dat is wat Team 

Partoer, onze leerlingen mee wil geven. Geweldig 

dat ik dat heb mogen meemaken.  

 

Karel Beke, directeur OBS ‘t Partoer 

 

Handje schudden 

Er is geen officieel afscheid met receptie of iets 

dergelijks. Bijna dagelijks ben ik voor en na 

schooltijd op het plein te vinden. En bij het 

Kerstgala kunt u me ook treffen 

 

Bereikbaarheid per mail na 1 januari: 

Patrick is te bereiken via de directiemail, 

directie.partoer@opo-furore.nl, en via de 

algemene mail van school, partoer@opo-

furore.nl. 

 

Weeralarm 

In de bijlage een schema wat de scholen van onze  

Holding Adenium doen bij weeralarm. We hopen 

dat we dit nooit hoeven in te zetten. Het schema 

is ook terug te vinden op onze website.  

 

Lezen in het nieuws 

De afgelopen week is er in het nieuws veel 

aandacht besteed aan het lage leesniveau in 

Nederland. Onze resultaten liggen op en soms 

boven de landelijke gemiddeldes. Goed lezen is 

een basisvaardigheid. Op ’t Partoer besteden we 

extra veel aandacht aan lezen. In de klas besteden 
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we veel aandacht aan leesbeleving en 

leesstimulering komen veel aan bod. Wat houdt 

dat in? 

• Leesbeleving heeft vooral te maken met de 

inhoud van het boek of de tekst. Via lezen 

kom je van alles te weten en wordt je wereld 

groter. Je leert veel nieuwe woorden en kan 

zo ook veel beter de taal begrijpen.  

• Leesbevordering heeft te maken met het 

stimuleren van lezen. Door boeken en teksten 

te lezen voor te lezen leer je van alles over 

een ander. Wat denkt de ander? Welk verhaal 

heeft de ander. Zo kom je in aanraking met 

allerlei verhalen en belevenissen. Dat maakt je 

eigen wereld ook weer groter.  

Kortom, zonder goed leesniveau leer je minder. 

Wij hopen dat er niet alleen op school maar ook 

thuis volop aandacht besteed wordt aan lezen. 

Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de 

Bibliotheek. Daar zijn ook deze (kerst)vakantie 

allerlei leuke activiteiten. Deze staan in de bijlage 

van Dbieb. 

 

Dansles 

Deze week zijn de laatste danslessen op school. 

De volgende serie expressie-lessen komt er ook 

weer aan. In het voorjaar komt Linda de Haan, 

voormalig ouders op ’t Partoer en nu van het 

project Schrijver in de School, bij ons. Zij geeft 

lessen rond lezen en schrijven. Een schoolschrjiver 

is een creatief rolmodel die op kinderen en 

leerkrachten enthousiasme overdraagt voor 

boeken én voor zelf verhalen maken. 

Schoolschrijvers maken van elke taalles een 

spannend avontuur. Tekst: www.deschoolschrijver.nl 

Dit sluit dan weer mooi aan bij leesbeleving en 

leesbevordering. 

 

Juf Janneke 

Na de Kerstvakantie komt Juf Janneke weer terug 

van haar zwangerschapsverlof. Zij zal afwisselend 

met Juf Liesbeth op maandag gaan werken. En alle 

dinsdagen en woensdagen. Dinsdag 10 januari is 

haar eerste werkdag. 

 

Schaatsen & en het Jeugdjournaal 

Afgelopen woensdag werd de eerste marathon op 

natuurijs in Burgum verreden. En ’t Partoer was er 

bij. ’s Morgens vroeg belde het Jeugdjournaal op. 

Of zij enkele kinderen mochten interviewen. En zo 

gebeurde het dat presentatrice Annabel met heel 

wat Partoer kinderen gesproken heeft. De 

volgende ochtend waren zij natuurlijk de trots van 

de klas. Daarna moest er weer gerekend worden.  

 

Als u de uitzending van het Jeugdjournaal gemist 

hebt dan kunt u die hier terugzien. Kijken vanaf 

minuut 15.37. Klik hier.  

 

De laatste 

En dat was dan mijn laatste Tillegraaf. Met plezier 

voor elke twee weken gemaakt.  

 

Ik wens u allemaal een Gezellig Kerstfeest en een 

Gezond 2023.  

 

Bijlage: 

1. MR -poster 

2. Weeralarm 

3. Dbieb activiteiten 

4. Sportactiviteiten 

5. Activiteit Glinstra State 

 

http://www.deschoolschrijver.nl/
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/71316-avondjournaal.html
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De MR bestaat uit een actieve groep leerkrachten en ouders. De MR heeft
informatie-, advies- en instemmingsrecht en beslist o.a. mee over
onderwijsinhoudelijke keuzes. De MR vergadert een aantal keren per jaar. 
Heb je vragen, opmerkingen of input voor een MR vergadering neem dan contact
met ons op via mr.partoer@opo-furore.nl.
De MR bestaat uit de volgende leden;

Janco Slingerland -leerkracht
Bettie van der Wal - ouder
Peter Annema- leerkacht
Arjan van der Heide - ouder
Thea van der Werff - leerkracht
Hendrik van der Laan - ouder/voorzitter
Doetie Wouda - ouder
 

Even voorstellen
Medezeggenschapsraad (MR)



 
Dit borgingsdocument is bedoeld om helderheid te geven in de opeenvolgende stadia van 

weerwaarschuwingen. De adviezen van KNMI en Rijkswaterstaat worden overgenomen. Dit 

borgingsdocument wordt jaarlijks gecommuniceerd met ouders in de eerste Tillegraaf na de 2de MR-

bijeenkomst. 

 

KNMI: Code groen: geen bijzonderheden.  

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing 

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open. 

 

KNMI: Code geel: wees alert.  

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen 

waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat 

het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open. 

Communicatie 

niet noodzakelijk 

Acties Partoer 

niet noodzakelijk 

 

KNMI: Code oranje: wees voorbereid.  

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, 

letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven 

als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open tenzij de lokale situatie gevaarlijk is. Dit ter beoordeling 

van de directie van de school.  

Communicatie 

• Directie Partoer overlegt indien nodig met CvB, directies T-diel, Arke en Reinboge.  

• MR eventueel consulteren. 

Acties Partoer 

Lichte voorbereidingen voor eventueel Chromebook of ander werk mee naar huis.  

 

 

 

 

Borgingsdocument 

 

Weeralarm 
 

 



KNMI: Code rood (weeralarm): onderneem actie 

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De 

weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend 

kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het 

weerfenomeen zich voordoet.  Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een 

extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn dicht als voor het gebied code rood geldt.  

 

Wie besluit:  

College van Bestuur Adenium.  

Communicatie:  

• Bij voorkeur avond tevoren tussen 20.00 en 21.00 uur of eerder indien mogelijk 

• Indien ’s ochtends besloten moet worden neemt directie contact op met personeel/ouders om 

de lokale situatie te schetsen. Daarna besluit en communicatie.  

• Directie verstuurt rond 07.00 uur Parro en Parnassys-mail naar alle ouders. Rond 07.30 uur 

check via Parro of iedereen het bericht ook gelezen heeft. De niet-lezers worden gebeld door 

de leerkracht.  

• Indien code rood lang aan houdt (zie ijzel in januari 2016) wordt er elke dag op het eind van de 

middag met ouders en verzorgers gecommuniceerd. 

• Indien code rood voorbij is worden ouders toch ingelicht dat school de volgende dag weer 

begint.  

• Indien code rood in de loop van de ochtend verandert in oranje is het aan de schooldirecteur 

in overleg met de omringende scholen om te kijken of de school die dag toch nog open kan.  

• Indien overdag oranje verandert in rood overleggen de schooldirecties met CvB en 

omringende scholen over de te nemen acties.  

Acties school in het kader van afstandsonderwijs 

De leerkracht geeft via Parro door wat er eventueel wel digitaal gedaan kan worden. Waarbij 

rekening moet worden gehouden dat veel ouders ook thuis zitten te werken en er wellicht ook 

meerdere kinderen thuis zijn. Niet iedereen heeft dus de beschikking over een device. Hierdoor 

kan er ook geen instructie worden gegeven. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gymnastiek bij jou in de BUURT! 

Veel dorpen in Tytsjerksteradiel hebben een nijntje 

beweegaanbod en/of peuter- en kleutergymnastiek. 

Op het nijntje pleintje krijg je als ouder de tijd om 

hier vragen over te stellen aan de aanwezige trainers 

van verschillende gymverenigingen!  

Check onze website voor meer info!                   

www.highfive.frl   

 

 

 

 

Het NIJNTJE PLEINTJE: een speciaal 

beweegevenement voor alle peuters en kleuters 
 

WANNEER is het  

NIJNTJE PLEINTJE? 

Sporthal De Hege Fiif in Hurdegaryp 

Datum: Woensdag 4 januari 

Tijd:  14:30 uur tot 16:30 uur 

 

WAT is het nijntje pleintje? 

Kennismaken met ‘gymnastiek’, dansen op muziek, 

balanceren over een leuk parcours en klauteren over 

de hobbeldebobbel baan onder het genot van een 

lekkere versnapering. De zaal wordt omgetoverd tot 

een heuse speeltuin vol met leuke obstakels en 

parcours. Beleef samen met je peuter en/of kleuter 

een geweldige middag. Plezier gegarandeerd! 

Dat klinkt als muziek in de oren toch? Kom gezellig 

samen met je peuter of kleuter langs! Opgave is niet 

nodig. 

 

Voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. 
Kinderen kunnen alleen of samen 

met ouders meedoen aan dit 

gratis evenement. Opgave is niet 

nodig! 

 

http://www.highfive.frl/
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https://dbieb.op-shop.nl/4194/kindercollege-de-grote-kerstquiz/18-12-2022
https://sliekerfilm.nl/film/rita-en-krokodil/


 

 
 

ū

https://sliekerfilm.nl/film/solan-en-ludwig-en-de-sneeuwmachine/
https://sliekerfilm.nl/film/spookuil/
https://dbieb.op-shop.nl/4121/bordspel-event-verleg-je-grenzen/29-12-2022



