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De Tillegraaf 

Aan alle ouders en verzorgers, 

 

1. Noodopvang 

2. Studiedag 29 januari 

3. Enquête 

4. Kip!! 

5. Stand ‘Om de Wereld’ en Meester Christiaan 
 

1. Noodopvang week 28 januari t/m 7 februari 

In het vak hiernaast een link & QR code naar de 

opgave noodopvang. Ouders&verzorgers die dit 

vorige week reeds hebben gedaan hoeven dit niet 

nog een keer te doen. Komende vrijdag om 12.00 

uur sluit de opgave voor komende maandag. Dan 

maken we de stand op om te kijken hoeveel 

personeel we nodig hebben. Opgave voor de 

dagen er na blijft wel mogelijk. 

De noodopvang loopt tegen de grenzen aan. We 

krijgen daarom op maandag en dinsdag hulp van 

Kinderwoud locatie Bistebus. Tussen 12.00 en 

14.00 uur zijn de leerlingen van de groepen 4 t/m 

8 op de Bistebus. Dit is afhankelijk van het aantal 

leerlingen en het beschikbare personeel. Het 

wordt dagelijks bekeken. De leerlingen blijven 

onder de verantwoordelijkheid van school vallen. 

Een van de medewerkers van Partoer is aanwezig. 

Op de Bistebus zijn meer mogelijkheden voor 

activiteiten dan school. Vandaar deze keuze. 

Indien hier vragen/ opmerkingen over zijn kunt u 

zich wenden tot de directie. 
 

2. Studiedag 29 januari 

Komende vrijdag 29 januari is er geen school. Ook 

geen digitale school. De noodopvang is die dag 

ook gesloten. Wilt u voor die dag toch opvang dan 

verzoeken wij contact op te nemen met de 

kinderopvangorganisaties in Burgum.  

 

3. Enquête 

N.a.v. aanleiding van de eerste schoolsluiting 

hebben we een behoorlijke subsidie gekregen van 

het Ministerie van Onderwijs. Hierdoor kunnen 

o.a. Juf Froukje en Meester Remco in de groepen 

3, 4 en 5 extra uren werken. En wordt Juf Lisanne 

in groep 8 betaald. Doel van de subsidie is om 

eventuele leerachterstanden als gevolg van de 1e 

schoolsluiting weg te werken. Voorwaarde voor 

de subsidie is dat veel ouders een enquête over 

het welbevinden en de schoolresultaten van uw 

kind(eren) invult. Zowel nu, als over enkele 

maanden. Op de volgende pagina vindt u de link 

naar de enquête. We vragen u vriendelijk om de 

enquête in te vullen. Alvast hartelijk dank.  

 

https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/S
V_2aYkKvwAXAMMH6l 
 

4. Kip 

Sanjes Fertier & Safari heeft het zwaar op dit 

moment. De speel- en dierentuin mag al lang geen 

bezoekers meer ontvangen. En daarom zijn er ook 

bijna geen inkomsten. Met als gevolg dat er op 

een gegeven moment geen voedsel of verzorging 

voor de dieren meer is. Daarom heeft Sanjes 

Communicatie 

a. Algemene schoolzaken: partoer@opo-
furore.nl.  

b. Leerlinggebonden: met de leerkracht via 
Parro 

c. Opvang: voor- en naschool via de 
kinderopvangorganisaties; opvang tijdens 
lesuren via de school (deze week alleen 
voor cruciale/vitale beroepen, zie tekst) 

d. Opgave noodopvang: klik hier of scan de 
QR code. 
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Fertier een adoptie-actie opgezet. ’t Partoer heeft 

drie weken geleden een kip geadopteerd. 

Hieronder de oorkonde (al is het plaatje van een 

haan). Het Jeugdjournaal heeft hier vorige week 

ook aandacht aan besteed. 
 

 
 

Nu is de grote vraag: hoe heet de kip? Want de kip 

heeft nog geen naam. We nodigen alle kinderen  

uit een originele naam te bedenken voor onze 

adoptiekip. De jury bestaat uit de neefjes en 

nichtje van Meester Karel (die dus helaas zelf niet 

mee mag doen). De winnaar krijgt een doosje 

eieren. Jammer genoeg niet van de Sanjes kippen, 

want die zijn nog niet aan de leg. 
 

Klik hier voor het Kip-formulier 

of scan de QR code 

Voorlopig sluiten we op 5 

februari 12 uur, de laatste dag 

(hopelijk) van de school sluiting.  
 

 

 

5. Groep 8, VO adviezen en Singelland 

Normaal gesproken zouden de adviesgesprekken 

VO op 8, 9 en 10 februari zijn. Ouders plus kind 

zouden op de locatie Singelland zijn voor het 

gesprek. De leerlingen krijgen in die dagen les van 

Singelland docenten. Voor de leerlingen een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met het 

VO; en voor de leerkrachten is deze manier 

werkdrukverlichting. Aangezien we nog niet 

weten of en hoe de scholen open mogen op 8 

februari hebben ’t Partoer en Singelland besloten 

de lessen en de gesprekken op Singelland vte 

verplaatsen. En zelfs als de scholen wel open 

zouden mogen dan zouden onze leerlingen elkaar 

voor het eerst in lange tijd weer zien op Singelland 

en niet in de vertrouwde Partoer-omgeving. En 

voor Singelland is dit dan ook de eerste dag voor 

hun eigen leerlingen. Het ministerie van 

Onderwijs heeft de aanmeldingsdatum VO 

verschoven naar uiterlijk 25 maart. Dat geldt voor 

het hele VO, niet alleen Singelland. Er is dus nog 

wat ruimte. Op moment dat we meer weten over 

de heropening van de scholen overleggen ’t 

Partoer en Singelland hoe we de VO-lessen en 

gesprekken toch op locatie kunnen doen. 
 

6. De Beweegchallenge 

En hop, weer 1100 kilometer er bij. We zien 

skeltertochten, zoek-jouw-naam-letter-

speurtochten, vlak-voor-21.00 uur-wandelingen. 

Meedoen? Kijk dan in Tillegraaf 21, of klik hier. 

En dan de 

volgende 

beweeg-

challenge 

voor alle 

thuisblijvende 

kinderen en 

ouders: 

Meester 

Christiaan en 

zijn schoen, 

dit kunstje 

moet je zien en nadoen. Klik op plaatje. Lukt het 

je: stuur je filmpje dan in naar school.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SkKxFKBtq0OFgR1ABu1F-vw2y8csUEZNreK7zNKM2_FUMTZOVldCOEpTNzBXVUVUVzRXWjlWOE0yUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SkKxFKBtq0OFgR1ABu1F-vw2y8csUEZNreK7zNKM2_FUMTZOVldCOEpTNzBXVUVUVzRXWjlWOE0yUS4u
https://www.obspartoer.nl/upload/fda1ece3-394f-4448-bf08-82091876a35e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dsiIsGq-oB0&feature=youtu.be
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