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De Tillegraaf 

Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van OBS 

’t Partoer, 

 

10 januari 

Hopelijk zijn de scholen dan open. Er is echter een 

kans dat de scholen dicht zijn. Premier Rutte gaf 

dit afgelopen zaterdag al aan: ‘Scholen dienen zich 

voor te bereiden op afstandsonderwijs.’ 3 Januari 

wordt duidelijk of de scholen open of dicht zijn. U 

zult uiterlijk 5 januari eind van de middag van ons 

een mailing krijgen over hoe wij dan onderwijs 

zullen verzorgen. En hoe wij de noodopvang 

organiseren. Indien we eerder duidelijkheid 

kunnen bieden, zullen we dat ook doen.   

 

Kerstvakantie en positief 

Hopelijk test geen van de leerlingen, ouders of 

personeelsleden positief in de vakantie. Als een 

van de leerlingen positief test, wilt u het dan aan 

de leerkracht via Parro laten weten? Dit willen we 

weten als bijvoorbeeld later in het jaar klassen in 

quarantaine moeten. Voor recente besmette 

personen gold een uitzondering in het verleden.  

 

Chromebook 

Het is vakantie, het Chromebook kan dus uit. We 

weten dat er thuis ook spelletjes op gespeeld 

kunnen worden. Wees supervoorzichtig met het 

Chromebook. Er is geen reserve Chromebook! 

 

Zelftesten 

Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 liggen 

zelftesten klaar op school. Deze kunnen morgen, 

vrijdag 24 december, tussen 12.00 en 13.00 uur 

worden opgehaald via de middenbouwingang. 

Meester Peter is daar dan met testen. WE zouden 

heel graag zien dat als de scholen op 10 januari 

weer open gaan (als…) leerlingen op 9 januari een 

test doen.  

 

Expeditie James Bond 

Op maandag 27 december start in Achtkarspelen 

en Tytsjerksteradiel expeditie James Bond. Dit is 

een QR-code route die te vinden is in tien dorpen 

in de gemeenten. Deze is georganiseerd voor de 

basisschoolkinderen tijdens de kerstvakantie. 

(tekst www.rtvnof.nl). Klik hier voor meer 

informatie over deze spannende challenge. 

 
 

Tot slot van dit jaar 

Het is bijna onmogelijk om hier te beschrijven wat 

er dit kalenderjaar allemaal gebeurd is. Het is veel 

en ingrijpend geweest. Een echte roller-coaster 

van blijde en droevige emoties. Dit jaar heeft hoe 

dan ook een diepe indruk achtergelaten bij Team 

Partoer. Wij willen u danken voor uw begrip en 

steun. Wij wensen u een rustige Kerst en een 

gezond Nieuwjaar. 
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