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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
19 december
Kerstviering
21 december
14.00 uur, start Kerstvakantie
8 januari 2019 1e schooldag na Kerstvakantie
15 januari
19.30 uur MR
Oud Papier -- HULP
Sinds 2018 wordt ook ons oudpapier opgehaald
door Stichting OPA. Daarvoor krijgt de Ouderraad
tweemaal per jaar een vaste bijdrage. Als
tegenprestatie moeten wij voor deze bijdrage
voor twee zaterdagen per jaar vrijwilligers leveren
voor het ophalen van het papier.
WIE O WIE kan er helpen?
Graag aanmelden door deze mail te
beantwoorden, of een mail te sturen naar
partoer@opo-furore.nl zodat er daarna een planning
gemaakt kan worden.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad van OBS ’t Partoer
Jong en Oud-koor
Sinds een aantal jaren gaan de kinderen van groep
7 naar Berchhiem (Oranjestins) om daar te zingen
met dementerende ouderen die daar wonen of
naar de dagbesteding gaan. We doen dit in het
kader van de cultuureducatie.
Ook dit jaar is de eerste helft van de kinderen er
in september en oktober keer heen geweest. De
andere helft van de groepen 7 gaat in januari en
februari.

De jongeren zingen samen met de ouderen liedjes
van vroeger en liedjes van nu. Dit gebeurt onder
leiding van dirigente Dineke, zij weet op een
mooie manier de kinderen met de ouderen in
contact te brengen. Het is prachtig om te zien hoe
de ouderen genieten van dit koor. De kinderen
vinden het eerst nog spannend maar krijgen
steeds meer contact met de mensen en vinden
het erg leuk om er heen te gaan.
Sinterklaas bedankt ‘t Partoer:
Het was een prachtig feest. Mijn aankomst alleen
al trok heel veel bekijks. Dus iedereen hartelijk
bedankt.
• De pakken van Sinterklaas en zijn Pieten zijn
gesponsord door TN Slopen en Saneren te
Scharsterbrug en Burgum.
• Brandweer Burgum.
• Wies en Johannes Paulusma (voor het thuis
opvangen van Sinterklaas en zijn Pieten)
• Ellen vd Leest en Martine de Groot.
• Burgumer Muziekvereniging Legato (voorheen
Apollo en Hallelujah)
• Ouderraad
• Iedereen die heeft geholpen er een prachtig
feest van te maken.
• En natuurlijk alle juffen, meester en kinderen
van school.
Tot volgende jaar.
Sinterklaas en Letterpiet
Complimenten
De Versiercommissie heeft wederom een
topprestatie neergezet. In een dag is de school uit
de Sinterklaassfeer gehaald en in de Kerstsfeer
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gebracht. Als ze aan het versieren zijn spat het
enthousiasme er van af.
Tafelposter
Vroeger onder het afwassen (inderdaad vroeger
dus…) was u vast met uw ouders de rekentafels
aan het oefenen. Dat doet u vast ook wel eens
met uw eigen kinderen, maar niet meer tijdens
het afwassen! De afgelopen maanden zijn we in
het kader van onze schoolontwikkeling bezig
geweest met automatiseren. Eigenlijk: het snel op
kunnen lossen van allerlei sommetjes. Daarvoor
dienen de basisbewerkingen van rekenen goed
onder knie zijn. Onze schoolleverancier Heutink is
gevraagd mee te denken. Ze hebben 150
tafelposter ter beschikking gesteld. Die krijgen de
oudste leerlingen van de groepen 4 t/8 mee naar
huis. Voor op het toilet, de gang, op de
kinderkamerdeur, op het plafond. Heutink zou het
leuk vinden als u een foto naar school stuurt met
een tafelend kind. Stuur naar K.beke@opofurore.nl
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