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Kennismaken 
Nieuwe Directeur  

Beste 

ouder(s)/verzorger(s), 

Als eerste wil ik u, en uw 

naasten het allerbeste 

toewensen voor 2023. 

Een nieuw jaar en een 

nieuwe directeur voor ’t 

Partoer.  

De meesten zullen me nog wel kennen. Vanaf 

de zomer van 2010 tot december 2020 ben ik 

werkzaam geweest als leerkracht, 

bouwcoördinator, teamleider en ICT-

coördinator van ’t Partoer. Ik heb altijd met 

veel plezier gewerkt op  

’t Partoer. In december 2020 ben ik gaan 

werken in Midden-Drenthe. Meester Karel 

heeft in oktober aangegeven te vertrekken en 

ik zag toen een kans die ik niet kon laten liggen. 

Ik ken de school en de meeste collega’s, ik weet 

waar de uitdagingen liggen, maar ik weet ook 

waar vooral onze krachten liggen. In de 

komende weken en maanden ga ik met alle 

verschillende geledingen in gesprek over de 

ontwikkelingen op onze school.  

Samen met het team gaan we verder 

ontwikkelen en verbeteren waar nodig. Heeft u 

vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd 

binnenkomen (afspraak maken heeft wel de 

voorkeur), bellen of mailen. Ik hoop u snel te 

mogen ontmoeten.  

Met een hartelijke groet,  

Patrick da Costa Gomez (Directeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallo 2023 
En toen was het 2023. Namens het team wens 

ik u een fantastisch, gezond en vooral leerzaam 

jaar toe. We gaan er wat moois van maken.  

Weet dat mijn deur open staat. Ik ga graag met 

u in gesprek over het onderwijs.  

 

Midden-toetsen  
Over een week beginnen de midden-toetsen 

van cito. We wensen de kinderen veel succes 

toe bij het maken van de toetsen. 

Aanwezigheid meester 
Patrick 
Ik kon eerder beginnen met mijn functie op ’t 

Partoer. Dat is mooi omdat ik gelijk de taken 

van meester Karel Beke kon overnemen. Aan 

de andere kant heb ik twee maanden 

opzegtermijn bij de school waar ik werkzaam 

ben geweest. Mijn vervanging is per 1 februari 

aangesteld op obs de Vlinderboom. In de 

maand januari zal ik daarom nog wat 

werkzaamheden verrichten voor de 

Vlinderboom.  
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Nieuw jasje 
De nieuwsbrief heeft een nieuw jasje gekregen. 

Even wat updaten. De naam is hetzelfde 

gebleven. De kans bestaat dat deze ook gaat 

veranderen maar daarover later meer.  

Agenda 
  

16 t/m 20 jan  M- toetsen 

23 t/m 27 jan  M- toetsen 

3 februari  Studiedag (lln vrij) 

6-7-8 febr  Advies gespr groep 8 

14 febr  Rapport 1 mee 

20 t/m 23 febr  Oudergesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN 
De snelste zebra van de 
wereld 4+ 

Over lelijk winnen en mooi verliezen 

Je kunt leuk winnen, 

vrolijk winnen, 

gezellig winnen, 

maar je kunt ook 

vervelend winnen. 

Zebra wil iedere dag 

hardloopspelletjes 

doen. Hardrennertje, 

Sprinterdesprint, 

Vlugge Wilma, het is 

allemaal goed, als hij 

maar keihard kan rennen en altijd kan winnen. 

Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard hebben zich 

verstopt, ze zijn het zat, ze willen niet meer 

rennen. Zebra wint niet alleen altijd, hij wint ook 

nog eens helemaal niet leuk. Tijger gaat het hem 

vertellen: ”Zebra, niemand wil tegen je rennen!” 

Even is het stil in het bos, heel stil. 

Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet 

bang, zelfs voor Niemand niet! 

Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar 

voor de wedstrijd van het jaar: Zebra tegen 

Niemand. 

De vertelvoorstelling De snelste zebra van de 

wereld is gemaakt naar aanleiding van het 

gelijknamige prentenboek van Youp van het Hek 

met tekeningen van Georgien Overwater. 

Uitgeverij Leopold B.V.. 

De snelste zebra van de wereld is een voorstelling 

over lelijk winnen en mooi verliezen. 

En over vriendschap. En natuurlijk over het belang 

van een goeie schuilhut 

Leeftijd:  4 - 10 jaar  

Vrijdagmiddag 3 februari  

aanvang 15.30 

kaartjes: €4,50 via www.cultuurindepleats.nl 

of de dbieb 

http://www.cultuurindepleats.nl/
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