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Aan alle ouders en verzorgers,
In deze Tillegraaf Corona editie aandacht voor:
1. Sluiting tot 17 januari
2. Noodopvang vanaf 4 januari
3. Komende maandag
4. Beweegchallenge
Het nieuwe jaar 2021 is begonnen. Laten we
hopen dat het voor iedereen een beter jaar wordt
dan 2020.
1. Sluiting tot 17 januari
Het zal u niet ontgaan zijn dat het kabinet op 31
december heeft besloten dat de scholen zeker tot
17 januari gesloten blijven. En ook heeft besloten
dat kinderen met COVID-19 klachten getest
mogen worden. En hoe graag we ook willen dat
alle kinderen alle dagen op school willen hebben,
begrijpen we deze maatregelen volkomen. School
dient een veilige plek voor leerlingen, personeel en
ouders te zijn.
We begrijpen dat dit voor ouders en kinderen
ingrijpend is. Zowel het thuisonderwijs als
eventueel testen. Daar waar we kunnen willen we
u helpen en ondersteunen met de
onderwijskundige vraagstukken. En we begrijpen
de emotie die bij het testen van kinderen hoort.
Toch vragen wij u om hier gehoor aan te geven.
Voor vragen over testen verwijzen wij u door naar
de site van het RIVM of het de GGD Fryslân.
2. Noodopvang
We hebben uiteraard ook oog voor kinderen in
een kwetsbare thuissituatie. Zij zijn, in overleg
met de gezinsbegeleider, voor en tijdens de
Kerstvakantie benaderd over opvang op school.
En het COA heeft reeds in het voorjaar de internet
verbindingen voor onze AZC-leerlingen daar

Communicatie
a. Algemene schoolzaken: partoer@opofurore.nl.
b. Leerlinggebonden: met de leerkracht via
Parro
c. Opvang: voor- en naschool via de
kinderopvangorganisaties; opvang tijdens
lesuren via de school
d. Opgave via deze link: klik hier of scan de
QR code

opengezet zodat ook zij on-line onderwijs kunnen
volgen.
De noodopvang is toegankelijk voor kinderen
waarvan minimaal één van de ouders/verzorgers
in een cruciaal beroep of een vitaal proces werkt
zoals die door de rijksoverheid is vastgesteld. U
kunt deze lijst vinden op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusc
ovid-19/ouders-scholieren-enstudentenkinderopvang-en-onderwijs/crucialeberoepen
Van de andere ouder/verzorger wordt verwacht
dat hij/zij de zorg voor de kinderen op zich neemt.
Dit is natuurlijk niet van toepassing op een
éénoudergezin. Mocht het ouders/verzorgers,
waarvan één van de ouders/verzorgers in een
cruciaal beroep of een vitaal proces werkt, echt
niet lukken om de kinderen zelf op te vangen dan
kunnen deze ouders/verzorgers de kinderen via
de link in het groene kader aanmelden voor
noodopvang.
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Elke dag wordt om 12 uur de stand opgemaakt
voor de volgende dag. De aanmelding voor 11
januari stopt op vrijdag 8 januari 12.00 uur.
Ouders die zich reeds hebben aangemeld hoeven
dit niet weer te doen. Tenzij er wijzigingen
plaatsvinden.

3. Komende maandag
De lessen van de groepen 4 t/m 8 starten om
09.00 uur. We vragen de leerlingen enkele
minuten voor aanvang van de lessen in te loggen,
en de microfoon uit te doen.
De leerlingen van de groepen instroom t/m 3
hebben via de leerkrachten opdrachten en een
contactrooster gekregen.
Voor vragen hierover kunt u met de leerkrachten
via Parro contact opnemen.
4. Beweeg mee de wereld rond!
In de vorige Tillegraaf heeft onderstaande oproep
ook gestaan. Meerdere leerlingen, en heel veel
teamleden, doen mee. Het zou mooi zijn als
iedereen van school mee doet.
Nederland zit opnieuw in een lockdown. Iedereen
moet zo veel mogelijk thuis blijven. Voor iedereen
betekent dit opnieuw thuisonderwijs krijgen.
Gelukkig mogen we naar buiten om een frisse
neus te halen door bijvoorbeeld te wandelen,
hardlopen of fietsen. Wij, de beweegcoaches in
Tytsjersteradiel, dagen de scholen en kinderen in
Tytsjerksteradiel uit om samen met ons de wereld
rond te bewegen!
De omtrek van de aarde is 40.000 kilometer. Om
dit in je eentje te doen is natuurlijk een enorme
uitdaging. Daarom nodigen wij alle kinderen van
de basisscholen in Tytsjerksteradiel uit om dit
samen te doen! Wij gaan dit doen door te
bewegen met je mobiele telefoon en de app
Strava. Deze app houdt bij hoeveel kilometer je
beweegt. Door je aan te melden bij je school kun
je ook zien hoeveel kilometer alle leerlingen van je
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school in totaal bewegen. Heb je geen mobiele
telefoon? Geen nood! Je mag ook samendoen
met je vader, moeder, broer, zus, pake of beppe.
Scholen Challenge
We gaan er samen alles aan doen om ons doel te
bereiken. Maar we gaan ook de statistieken per
school bijhouden. Welke school beweegt het
meest? Welke leerling beweegt in deze lockdown
het meest? We houden rekening met de grotere
en kleinere scholen in onze gemeente.
Prijzen
In de loop van deze challenge wordt bekend
gemaakt welke prijs je kunt winnen voor je
school!
Spelregels
✓ Beweeg mee de wereld rond! begint nu en
eindigt op 17 januari om 18:00 uur
✓ Je mag zo vaak als je wilt meedoen! Misschien
kun jij jezelf een doel stellen? Bijvoorbeeld 3
keer meedoen per week of 15 kilometer per
week bewegen?
✓ Iedere week volgt er een tussenstand: op
hoeveel kilometer staat jouw school? En hoe
ver zijn we met z’n allen in ons rondje om de
wereld?
Wat moet je doen?
1. Download in de App Store of Google Play de
(gratis) app: Strava.
2. Registreer jezelf (of een van je ouders/broer
of zus)
3. Ga na registratie in de app naar ‘bekijken’ en
vervolgens naar clubs.
4. Type bij ‘Een club vinden…’ Partoer in.
5. Selecteer je school en druk op ‘Lid worden’.
Activiteit starten
- Open de app en selecteer in de onderste balk
‘opnemen’.
- Vervolgens kies je de activiteit uit die je wilt
doen, drukt op start en je kunt los!
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