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De Tillegraaf 

Agenda 

1 december Ouderraad 

4 december Sinterklaas op school. 

Leerlingen groepen instroom, 

1, 2, 3 en 4 hebben na 12.00 

uur vrij.  

17 december Kerstviering op ‘t Partoer 

18 december Alle leerlingen om 12.00 uur 

vrij 

4 januari 1e schooldag na de 

Kerstvakantie 
 

Sinterklaas 

Twee weken geleden kwam hij aangevaren  

In een wereld die niemand kan verklaren 

Daarom dit jaar een aankomst zonder publiek 

Anders worden Sint wellicht covid-ziek 

 

We bedanken nu alvast de Sint-commissie 

Voor haar raad en voor haar visie 

Want ook al is corona nog niet op haar retour, 

DIT JAAR WEL EEN KINDERFEEST OP ‘T PARTOER 

 

Corona 

Indien kinderen thuis moeten werken vanwege 

quarantaine maatregelen dan kunnen leerlingen 

van groep 4 t/m 8 hun Chromebook mee naar huis 

krijgen. Dit kan echter alleen nadat ouders 

hiervoor getekend hebben. Voor uw en onze 

verzekering is dit wel zo belangrijk in het geval er 

thuis iets met het Chromebook mis gaat. Dit geldt 

uiteraard ook voor leerlingen die thuis zitten 

vanwege andere redenen (gebroken been bv).  

 

Cultuur op 't Partoer 

Op woensdagmiddag zijn de kinderen van groep 3 

en 4 met crea aan de slag, op vrijdag de kinderen 

van groep 5 t/m 8. Kinderen gaan druk aan de slag 

met verschillende creatieve opdrachten en 

technieken. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 gaan 

ook een periode van 6 weken aan de slag met 

theaterdocenten van het Achterland (voor de 

Burgumers; de âld Molkfabryk). In deze lessen 

staan woordenschat en expressie centraal. 

Brecht Wassenaar, een van de docenten, schrijft 

het volgende: ‘Vijf vrijdagmiddagen op rij krijgen 

de kinderen van groep 5 en groep 7 theaterlessen 

van theaterdocenten Marleen de Boer en Brecht 

Wassenaar. In deze 

lessen nemen we de 

kinderen mee in een 

zoektocht naar hoe 

verhalen te bedenken, 

vertellen en uit te 

spelen. De creativiteit 

van de kinderen wordt 

geprikkeld en samen 

onderzoeken we verschillende manieren van 

verhalen vertellen. Hoe beeld je een emotie uit in 

een stilstaand beeld? Hoe speel je een verhaal met 

een goed begin, midden en einde? Door middel 

van beweging, taal en met de fantasie van de 

kinderen gaan we op onderzoek uit! De eerste 

lessenserie zit er alweer op. In de eerste les 

hebben de leerlingen kennis gemaakt met 

Marleen of Brecht en de discipline theater. Voor 

sommigen was het helemaal nieuw, en ook best 

wel spannend, andere kinderen waren als een vis 

in het water. Elke week beginnen de lessen met 

een leuke warming up, en al gauw was het ijs 

gebroken. Elke keer gaan we een stapje verder en 

zo maken de kinderen spelenderwijs kennis met 

theater.’ 

 

Gratis theaterworkshops bij Het Achterland 

Het Achterland geeft tijdelijk gratis 

theaterworkshops om ouders in Noordoost-

Fryslân tegemoet te komen in Coronatijd. Waar 

het cultuurlab normaliter lesgeld rekent voor 

deelname aan de workshops, komt dit in de 

eerste maanden van 2021 volledig te vervallen. 
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Het Achterland wil zijn workshops hiermee 

toegankelijk maken voor alle kinderen in de regio, 

in een tijd waarin veel mensen wat minder te 

besteden hebben. Het Achterland biedt 

cultuureducatie aan voor kinderen en jongeren in 

Noordoost-Fryslân, op basisscholen en in het 

cultuurlab, gevestigd in de Molkfabryk te Burgum. 

Hier worden op woensdagmiddag naschoolse 

workshops gegeven aan kinderen van 6 t/m 11 

jaar. Op zaterdagmiddag is er een 

verdiepingsprogramma voor jongeren van 12 jaar 

en ouder. Zie voor meer info op 

www.hetachterland.nl. 

 

Fietsstalling 

Even een herinnering. De groepen 1 en 2 mogen 

hun fietsen stallen bij de kleuterspeelplaats. De 

groepen 3 tot en met 8 moeten hun fietsen stallen 

bij de hoofdingang. Als bij de kleuterstalling veel 

fietsen staan dan worden de deuren van de 

speelhokken geblokkeerd. 

 

Afscheid Meester Patrick 

Vrijdag 27 november hebben we meester Patrick 

uitgezwaaid. Op het eind van de lesdag hebben 

alle kinderen hem letterlijk uitgezwaaid, ge-hi-

fived, gebokst en ge-elleboogd. En toen het weer 

rustig was op school hebben we als team afscheid 

genomen.  

Patrick heeft iets meer dan tien jaar op ’t Partoer 

gewerkt. En hij heeft een zeer wezenlijke bijdrage 

geleverd aan de digitale ontwikkeling van onze 

school. Snappet, onze roosterprogramma’s, de 

overstap naar Office 365 en tenslotte de 

ongehoord snelle en gecontroleerde overstap van 

papier naar digitale lessen tijdens de lockdown in 

maart, Patrick heeft het voor elkaar gekregen. 

Uiteraard kan dit niet zonder een goed team dat 

begrijpt dat digitalisering ons elke dag een beetje 

beter kan maken. Daarnaast is Patrick een 

ongelooflijk goede meester en een heerlijke 

collega.  

Net als elke andere vertrekkende collega zal hij 

gemist worden. En dan komen er weer nieuwe 

collega’s die dat gat opvullen.  

 

 
 

Vanaf 1 januari worden de leerkracht-taken van 

Patrick tot het einde van dit schooljaar 

overgenomen door Lisanne Steen. Zij zal zich later 

nog introduceren. En de ICT-taken worden door 

Meester Bauke overgenomen.  

 

Het liefst had Patrick natuurlijk u alleen een 

handdruk willen geven of een woord met u willen 

wisselen. Dat gaat momenteel niet. Daarom laat 

Patrick vanaf deze plek weten iedereen hartelijk 

te danken voor de zeer fijne tijd die hij op ’t 

Partoer heeft gehad. Hij heeft slechts mooie en 

hilarische herinneringen aan kinderen, ouders en 

collegae.  
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