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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
8 november
Ouderavond 0-6 jarigen i.s.m.
De Arke, De Reinboge,
Kinderwoud en Kinderopvang
Burgum
12 november
Tillegraaf 6
14 november
Ouderraad
15 november
Medezeggenschapsraad
19 november
Leerlingenraad
Verbouwing
In de herfstvakantie is de Leerstraat grondig
verbouwd. Alle wanden zijn vervangen door
glazen schuifpuien. Spectaculair! Voor iedereen
natuurlijk wel even wennen, want er gebeurt en
beweegt natuurlijk van alles op de Leerstraat.
Deze afleiding duurt een paar dagen en dan is
iedereen er aan gewend. We gaan wel de
komende weken gebruiken om te onderzoeken op
welke hoogte er eventueel plakplastic op de
ruiten moet komen.
Als u het nog niet gezien hebt: loop naar binnen.
De school is echt veranderd van binnen. Zeker als
u uw eigen basisschooltijd op ’t Partoer hebt
gezeten is het even schrikken…
Parkeren bij school
De parkeerstrepen bij de kleuteringang zijn
afgelopen maandag ververst. We verzoeken u hier
rekening mee te houden. Een enkele ouder heeft
parkeerontheffing van ons gekregen.
Sinterklaas
Op 5 december zijn de kinderen van de groepen 1
t/m 4 na 12.00 uur vrij van school.

Kerstfair
Je kunt nooit te vroeg beginnen met de
organisatie van een mooi feest! Dit jaar wordt er
weer een Kerstfair georganiseerd op ’t Partoer. En
wel op woensdag 19 december van 17.00 uur tot
19.00 uur. Zet het in uw agenda.
BHV
In de afgelopen weken hebben 10 leerkrachten
een herhalingscursus Bedrijfs Hulp Verlening
gedaan. Dit moet elke 1 a 2 jaar gebeuren. Ook
ontruiming bij noodsituaties is aan de orde
gekomen. Op 14 november hebben we een
aangekondigde ontruimingsoefening voor de hele
school. Leerkrachten zullen komende week hier
aandacht aan besteden, net zoals in begin van dit
schooljaar al gedaan is.
De lessen starten om 08.30
We merken dat er ook nu nog, na 8 weken in het
schooljaar, leerlingen te laat op school komen. Wij
verzoeken u er voor te zorgen dat uw kinderen op
tijd op school zijn. Het is erg storend als het begin
van de lesdag telkens verstoord wordt door
laatkomers.
Ook in de groepen 1&2 start de lesdag om 08.30
uur. Want ook het spel dat dan opgestart wordt,
vaak samen met ouders, is onderdeel van het
lesprogramma.
Slot Kinderboekenweek
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
Kinderboekenweek.
• Er zijn veel activiteiten in de klas gedaan.
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De Commissaris van de Koning is
langsgeweest. Linda de Haan heeft haar
nieuwste boek op school gepresenteerd.
De Voorleeswedstrijd voor de bovenbouw
was een groot succes, met als terechte
winnaar Gertjan van der Meer uit groep 8.
De puzzelwedstijd is gewonnen door Klaas
Dupon uit groep 6b.

Robert ten Harmsen vervangt Juf Sjoerdsje
Op 16 november gaat Juf Sjoerdsje met
zwangerschapsverlof. Zij zal, als alles goed gaat,
half maart weer terugkomen. In deze maanden zal
zij vervangen worden door Meester Robert ten
Harmsen. Momenteel heeft een vaste aanstelling
binnen onze stichting Furore als invaller. De
komende weken zal hij regelmatig op school, als
er nergens ingevallen hoeft te worden.
In de komende Tillegraaf zal hij zich nader
voorstellen.
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