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De Tillegraaf 

Agenda 

12 januari MR 

29 januari Studiedag Partoer, alle 

leerlingen vrij 
 

Corona 

De oorspronkelijke Tillegraaf voor vandaag had 

een iets andere inhoud… School open of school 

dicht...? De berichtgeving in de pers is dicht, de 

formele bevestiging moet echter nog komen. Bij 

school open blijven we doen wat we nu ook doen. 

Bij school dicht moet er een heleboel gebeuren. 

We zijn daar uiteraard vanmiddag wel meteen 

mee gestart. Dezelfde vragen als bij de eerste 

schoolsluiting moeten wederom beantwoord 

worden. Dat varieert van inzet personeel en 

continuering onderwijs tot de crisisopvang. In een 

extra teambijeenkomst vanmiddag hebben we 

deze onderwerpen besproken en besloten. We 

snappen dat u met een heleboel vragen op dit 

moment zit. De antwoorden zullen grotendeels 

gelijk zijn aan de antwoorden van afgelopen 

maart. Na de persconferentie van premier Rutte 

zult u snel van ons een mailing krijgen. Voor nu 

rest alleen: wacht op de persconferentie.  

 

Cultuur op 't Partoer 

In het kader van ons ontwikkelingsdomein 

Woordenschat & Expressie hebben meerdere 

leerkrachten gevraagd of zij gitaarles konden 

krijgen van onze muziekdocent meester Theun. 

Afgelopen vrijdag was de eerste les. Naast dat het 

leuk is om met elkaar muziek te maken is het doel 

ook om, als het een beetje lukt, eenvoudige 

liedjes in de klas met de gitaar te begeleiden. En 

als het nog iets beter lukt kunnen we op ons 

uitgestelde 25-jarig feest ook een liedje ten 

gehore brengen.  

 

Sterke (sch)ouders gezocht! 

Datum: 6 februari 2021, van ong. 9:00 uur tot 

12:30 uur.  

Korte toelichting: De Ouderraad zoekt vrijwilligers 

die willen helpen met het inzamelen van oud 

papier. De opbrengst van dit oud papier vormt 

een flink deel van de inkomsten van de 

Ouderraad. De Ouderraad gebruikt dit geld voor 

de organisatie van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst 

en de versiering op school.  

Wil je helpen? Meld je hier aan! Na aanmelding 

neemt de Ouderraad contact met je op om uit te 

leggen hoe de inzameling in zijn werk gaat. 

Vrijwilligers: 1 ouder per agenda-item is 

voldoende. 

 

Overlast op schoolplein 

Zowel De Arke en ’t Partoer hebben momenteel te 

maken met overlast. Graffiti op de muren en glas 

& vuurwerkresten op het schoolplein. En ook 

overdag zijn er leerlingen van Singelland en 

Liudger die over het schoolplein fietsen omdat dit 

net even korter is op weg naar Sporthal de 

Westermar. Soms zijn we op tijd met het nemen 

van foto of komen we achter een naam. Liudger 

en Singelland worden dan gewaarschuwd. 

Meestal is desbetreffende leerling de volgende 

dag al bij ons op school geweest, met een van de 

ouders er bij. Helaas lukt dit niet altijd.  

mailto:partoer@opo-furore.nl
http://www.obspartoer.nl/


 
 
 

Nieuwsbrief obs ’t Partoer 

 
 

Pagina: 2 

De enige manier om dit te voorkomen is 24-uur 

camerabewaking of een metershoog hek om het 

schoolplein. Beiden zijn onbetaalbaar. En met een 

hoog hek wordt het schoolplein net een 

gevangenis. Er is nog een andere manier, die kost 

echter tijd: inzet van school en opvoeders om 

onze leerlingen en uw kinderen op te voeden tot 

bewuste burgers in de hoop dat zij niet de 

rotzooimakers van de toekomst worden.  

 

Opleiding Kindercoach 

Mijn naam is Helma de Vries. Ik ben 34 jaar en 

moeder van 2 dochters die ook naar ’t Partoer 

gaan. Ik werk ruim 14 jaar in de maatschappelijke 

opvang o.a. met gezinnen en kinderen. Mijn 

passie is kinderen, hierdoor ben ik gestart met de 

opleiding kindercoach. Ik denk dat ik kinderen en 

ouders tot steun kan zijn door inzicht te geven in 

de problemen die binnen het gezin spelen.  

Voor mijn opleiding heb ik een soort praktijk 

ervaring nodig waarbij ik een traject met een kind 

en zijn/haar ouders moet starten. Dit traject is 

gratis en gebeurd onder supervisie van mijn coach 

vanuit de opleiding, Ada Volkers.  

Mocht u interesse hebben, wacht dan niet langer 

en neem contact op met mij of met school. Ik ben 

bereikbaar via 06-23500570 of via 

helmadevries1986@gmail.com. 

Ik hoop van u te horen.  

Helma de Vries 

 

Gecancelled tot nader orde: OBS ’t Partoer 

ondervraagt bekende Tiktokker Jesse van Wieren 

In het kader van 'Helje in ferneamde Fries yn 'e 

klasse!' zal komende woensdag Jesse van Wieren, 

de bekendste Friese Tiktokker, op OBS ’t Partoer 

in 

Burgum 

zijn. 

Door 

Taalplan 

Frysk is 

OBS ‘t 

Partoer in de hoogste categorie geplaatst. Aan de 

Leerlingenraad van OBS ’t Partoer is door 

Onderwijsorganisatie Cedin gevraagd welke 

bekende Fries zij graag zouden willen ontvangen 

op school voor een gastles. Daar is Jesse van 

Wieren uitgekomen. De leerlingen zullen hem, op 

zijn Frysk uiteraard, bevragen over zijn sociale 

media activiteiten en zijn populariteit.  

 

Gecancelled tot nader orde: Voetbaldoeltjes 

Eerder berichtten we u al over de nieuwe 

voetbaldoeltjes op het speelveld naast school. De 

Leerlingenraad van ’t Partoer, de Denktank van de 

Arke en de Ouderraad van ’t Partoer hebben in 

nauwe samenwerking met de gemeente hiervoor 

gezorgd.   

Op 4 januari zullen de doeltjes officieel in gebruik 

genomen worden. Justus Boomsma, spits van FC 

Burgum, zal samen met leerlingen van de Arke en 

’t Partoer de opening doen.  

Hierna zullen twee gemengde teams een korte 

wedstrijd spelen.  
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