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De Tillegraaf 

Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van OBS 

’t Partoer, 

 

Voor de derde keer in twee jaar gaat school dicht 

vanwege de Corona-pandemie. Deze Corona 

Tillegraaf is bedoeld om u uit te leggen hoe we dat 

op ’t Partoer doen in de komende week. 

Dinsdagavond en woensdag is ook met de leden 

van de Medezeggenschapsraad overlegd. En 

vanmiddag zijn we met het team bijeen geweest. 

We geven uitleg over: 

1. Communicatie tijdens de sluiting 

2. Maandag 20 december 

3. De noodopvang cruciale en vitale beroepen 

4. De overige noodopvang 

5. Ons onderwijs 

6. Positieve test tijdens de sluiting 

7. Overig (kerstviering 16 december, zelftesten) 

 

1. Communicatie 

• Algemene schoolzaken: 

directie.partoer@opo-furore.nl  

• Als het over uw kind gaat: via Parro 

• Opgave noodopvang cruciale en vitale 

beroepen: https://www.obspartoer.nl/corona 

 

2. Maandag 20 december 

Vrijdag 17 december is de laatste lesdag van dit 

kalenderjaar. Daarna is de school alleen nog open 

voor de noodopvang. De eerste schooldag is 

maandag 10 januari. 

 

3. De noodopvang cruciaal en vitaal 

Net als bij de vorige schoolsluiting is er 

noodopvang op school. Op onze website (zie 

hierboven) staat de lijst met de cruciale en vitale 

beroepen. Alleen als beide ouders een cruciaal of 

vitaal beroep hebben dan kan een kind naar de 

noodopvang. Op onze website staat een 

aanmeldingsformulier. De aanmelding sluit 

komende vrijdag 17 december om 12.00 uur. 

Daarna moeten wij personeel-schema’s maken. U 

krijgt vrijdagmiddag van ons ook antwoord.  

 

4. De overige noodopvang  

De noodopvang is ook open voor kinderen die 

daarvoor door ons worden uitgenodigd vanwege 

de thuissituatie. Een aantal kinderen krijgt 

donderdag een brief mee. Daarin staat dat ze 

komende week op school mogen zijn in de 

noodopvang. Zij hoeven zich verder niet aan te 

melden. 

 

5. Ons Onderwijs 

Zoals u in de brief van ons College van Bestuur 

hebt kunnen lezen wordt er door de Adenium- 

scholen geen thuisonderwijs onderwijs 

aangeboden.  

• Groepen 1/3: krijgen vrijdag papieren werk 

mee 

• Groepen 4/8: krijgen hun Chromebook mee. 

Leerlingen hebben op dan de mogelijkheid in 

Snappet aan hun werkpakketten te werken. 

Deze werkpakketten richten zich vooral op 

herhaling. Aangezien er geen thuisonderwijs 

gegeven wordt kunnen leerkrachten 

leerlingen ook niet ondersteunen. De 

Snappet-lessen zijn niet verplicht. We bieden 

kinderen hiermee wel de mogelijkheid om te 

kunnen werken. Alle ouders hebben vorig jaar 

een bruikleenovereenkomst getekend voor 

het Chromebook. Groep 4 krijgt morgen een 

brief mee. Deze bruikleenovereenkomst is 

nog steeds geldig. We gaan er van uit dat er 

zeer zorgvuldig omgegaan wordt met het 

Chromebook. 

 

6. Positieve test tijdens de sluiting 

We willen graag up-to-date blijven. Dus als uw 

kind tijdens de sluiting positief test, of in 
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quarantaine moet, dan willen we dat graag weten. 

Het kan immers zijn dat uw kind reeds 

besmettelijk was toen de school nog open was.  

 

7. Overig 

• Kerstviering 16 december: die gaat gewoon 

door zoals gepland. 

• Zelftesten groepen 6, 7 en 8 worden op 

komende week op school afgeleverd. U krijg 

van ons een Parro hoe en wanneer deze 

zelftesten kunnen worden afgehaald.  

 

 

 


