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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
7 september
12.00 uur, officiële opening
nieuwe speeltoestel
17 september Studiedag, geen school
18 september Verkiezingen Leerlingenraad
18 september Tillegraaf 2
20 september MR, 19.30-21.30
Start schooljaar
Vandaag was iedereen gelukkig weer op school.
En er is ook meteen weer hard gerekend, getaald
en gespeeld. Kortom: de scholen zijn weer
begonnen.

de Chromebooks is goed ontwikkeld, maar we
kunnen nog beter gebruik maken van de
analytische mogelijkheden. En ten derde willen
we dat het samenwerken tussen leerkrachten
steviger ontwikkeld wordt. We hebben daarvoor
Stichting Leerkracht ingeschakeld (www.stichtingleerkracht.nl). Dit laatste doen we ook in het
kader van werkdrukverlichting en
kwaliteitsverhoging van ons onderwijs. Uit al het
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
samenwerking tussen leerkrachten en collegiale
consultaties de sterkste stimulansen zijn voor
kwaliteitsverhoging. En uiteraard blijven we
doorgaan met lees-stimulatie.
Van al deze punten, en meer, zult u in ieder geval
via de Tillegraaf, op de hoogte gehouden worden.
Studiedagen, geen school
•
17 september
•
29 oktober
•
1 februari
•
28 juni
In de tweede of derde schoolweek krijgt u een
schoolkalender met alle op dat moment bekende
activiteiten en belangrijkste schoolafspraken.

We hopen dat we ook dit schooljaar weer op
ondersteuning van ouders/verzorgers en anderen
mogen rekenen. Dan kunnen we er met zijn allen
weer een mooi en succesvol jaar van maken.
Beleidsprioriteiten schooljaar 2018-2019
Elk jaar richten we ons specifiek op enkele
beleidsterreinen. Zo hebben we ons de afgelopen
jaren gericht op zelfstandigheid en lezen. Komend
jaar willen we ons focussen op het automatiseren
van de basisbewerkingen rekenen (plus, min, keer
en deel). Het werken met de Snappet software op

Informatieavonden
Alle informatieavonden starten om 19.30 uur.
Groepen instroom, 1 & 2: 18 september
Groepen 3: 24 september
Groepen 4&5: 18 september
Groepen 6&7: 25 september
Groep 8: 27 september
Verkiezingen leerlingenraad schooljaar 2018-2019
Op de 3e dinsdag van september, op Prinsjesdag,
wordt er door de leerlingen van de groepen 5, 6,
7&8 een nieuwe Leerlingenraad gekozen. Vorig
jaar hebben heel veel leerlingen meegedaan. Er
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werd toen volop campagne gevoerd, met
speeches, compleet uitgewerkte
verkiezingsprogramma’s en spandoeken.
Democratie in optima forma. Deze week krijgen
de leerlingen tekst en uitleg over de verkiezingen
en wat de spelregels die dag zijn. De leerlingen die
al in de Leerlingenraad zaten kunnen zich
herkiesbaar stellen. Een zittingsperiode duurt
maximaal 2 jaar.
Speeltoestel
Sinds enkele maanden staan er hekken om een
nieuw speeltoestel. De hekken staan er omdat het
toestel nog op goedkeuring moest wachten. Dat is
in de vakantie gebeurd. Komende vrijdag gaan we
dit toestel officieel in gebruik nemen. Dat doen
we om 12.00, bij het begin van de middagpauze
voor de middenbouw. Jan Hooghiemster, van
bouwbedrijf Hooghiemster, zal dit samen met de
kinderen (sponsorloop 2016) en de Ouderraad
doen. Zij hebben gezamenlijk gezorgd voor de
financiën van een nieuwe toestel. Uiteraard zijn
alle ouders van harte welkom.
Melding afwezigheid leerling
We hopen natuurlijk niet dat er iemand ziek
wordt. Is dit toch het geval dan kunt u een
melding doen via de Digiduif. Als u inlogt dan kunt
u de absentie doorgeven. Er kan geen verlof
worden aangevraagd via Digiduif, dit kunt u doen
via onze schoolsite, zie ‘School/ verlofaanvraag’ of
een verlofverzoek-formulier via de leerkracht of
directie.
Het kan zijn dat dit gedurende het schooljaar gaat
veranderen. Sinds enkele weken hebben we een
nieuw administratiesysteem voor alle leerlinggegevens. Binnen onze stichting zijn we aan het
bekijken welke modules we wel willen inschakelen
en welke niet.
Nieuwe juffen en meesters
Ook dit jaar mogen we weer enkele nieuwe
leerkrachten verwelkomen op school. Zij stellen
zich kort voor.
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Jacqueline Vellener
Mijn naam is Jacqueline Vellener, en dit
schooljaar sta ik naast juf
Fokje en meester
Patrick voor groep 8A, als
zij-instromer. Ik ben
aanwezig op dinsdag,
woensdag en vrijdag.
Ik woon in Drachten,
samen met mijn man, 3
kinderen (16, 14 en 12) en
Gucci, onze hond.
Voor de zomervakantie heb ik al even kort
kennisgemaakt met de kinderen in de groep, maar
vanaf volgende week gaat het echt beginnen, en
daar kijk ik heel erg naar uit!
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Vellener
Klaas Gunnink
Hallo, ik ben Klaas Gunnink. Ik heb dit jaar het
privilege gekregen om aan de slag te mogen gaan
in groep 1/2c onder de begeleiding van Janneke
van der Wal.Ik kom uit een echt onderwijs gezin.
Mijn moeder is zelf ook juf en mijn vader heeft
altijd in het voortgezet
onderwijs gewerkt. En ik heb
het enthousiasme voor het
onderwijs van hen
overgenomen. Na het
afronden van de opleiding
onderwijsassistent, was de
keuze voor mij snel gemaakt
om aan de pabo te beginnen. En deze passie trek
ik door in mijn vrije tijd. Waarin ik naast , het zelf,
doen aan acro gymnastiek en turnen, fanatiek
gymlessen verzorg. Mocht er dan nog tijd over zijn
zit ik graag op de racefiets of speel ik graag een
spelletje op de computer.
Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe
schooljaar en ik hoop mij hier verder te kunnen
ontwikkelen zowel als persoon en als leerkracht.
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Peter Annema
Hallo allemaal,
Mijn naam is Peter Annema en ik heb de eer om
dit schooljaar de leerkracht van groep 6 te mogen
zijn. Mijn ontvangst was als een warme douche,
zulke fijne collega's. Even kort iets over mezelf. Ik
woon met mijn gezin in Drachten, ben 46 jaar, 14
jaar gelukkig getrouwd met Otgoo en we hebben
2 kinderen van 10 en 12 jaar. Tweeëntwintig jaar
meester en groot fan van de club van Foppe en

Riemer en houd van gezelligheid! Kom maar eens
langs in het lokaal van groep 6, dan kunnen we
even kennis maken.
Aafke Overwijk
Even voorstellen …………
Ik ben ik ……………
Ik ben juf Aafke.
En wie ben jij ?
Zo beginnen we het
schooljaar in groep 1,2
b.
Na heel wat jaren
werken met peuters
heb ik opnieuw de stap
gemaakt naar het
basisonderwijs. En na
een jaar invalwerk op
verschillende basisscholen ben ik nu op maandag,
dinsdag en woensdag op OBS ‘t Partoer.
Ik heb er heel veel zin in om de kleuters te
begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling
en om samen met u als ouder[s], verzorger[s],
collega's er een fijn schooljaar van te maken.
Tot ziens
Aafke Overwijk.
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Janien Feenstra – De Leeuw
Graag stel ik me via deze weg voor; ik ben Janien
Feenstra-de Leeuw. Ik woon in Terherne samen
met mijn man Leo en 2 grote jongens Sandor van
18 jaar en Edgar van 16 jaar en onze dochter
Larissa van 6 jaar. We zijn een erg sportief gezin.
Onze beide jongens schaatsen erg fanatiek en we
grappen dan ook weleens dat Thialf onze 2e huis
is. Ik trek zelf regelmatig de hardloopschoenen
aan en in de winter zie je me regelmatig met mijn
dochter op het ijs. Zij is gek van muziek en dansen.
Toen ik klaar was met de PABO in Drachten heb ik
10 jaar voor Opo Furore gewerkt en de afgelopen
10 jaar heb ik allerlei verschillende
werkzaamheden verricht binnen de detailhandel.
Afgelopen voorjaar tijdens de griepepidemie was
er een enorm tekort aan leerkrachten en werd mij
gevraagd of het mij niet leuk leek om in te vallen.
Diep in mijn hart miste ik het onderwijs altijd nog
wel en liep ik al een
paar jaar met de
gedachte rond om
weer richting het
onderwijs te gaan.
Toen mij deze vraag
gesteld werd, heb ik
dit meteen gedaan
en stond ik de
volgende ochtend
meteen voor de groep. Ik vond het gelijk weer
prachtig en ik kreeg zo'n blij gevoel van de
kinderen en dacht gelijk; wat zou het toch mooi
zijn om weer je eigen groep en een leuk team om
je heen te hebben op een gezellige school! Deze
gedachte werd een paar maanden
werkelijkheid..... Ik heb er ontzettend veel zin in
om samen met Aafke en groep 1/2b er een leuk
en leerzaam schooljaar van te maken.

