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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
14 november
Ouderraad
15 november
Medezeggenschapsraad
19 november
Leerlingenraad
20 november
Oudergesprekken facultatief
26 november
Tillegraaf 7
Zieke leerkracht, en dan?
Zoals u misschien hebt begrepen uit de media, is
er een landelijk tekort aan leerkrachten en
vervangers. Gelukkig hebben we de laatste jaren
op ’t Partoer een laag ziekteverzuim. Toch kan het
voorkomen dat meerdere leerkrachten
tegelijkertijd afwezig zijn door ziekte, bijvoorbeeld
tijdens een griepgolf.
Op ’t Partoer hebben we verschillende
maatregelen genomen om te voorkomen dat
kinderen in zo’n geval niet naar school kunnen.
Samen met andere scholen hebben we een
invalpoule, en binnen de scholen zelf is in kaart
gebracht welke parttimers en gediplomeerde
ouders zouden kunnen invallen. Daarnaast biedt
de overkoepelende stichting onze leerkrachten
een griepprik aan.
We doen dus ons best om te voorkomen dat
kinderen niet naar school kunnen. Dat zou
vervelend zijn voor u, voor de kinderen die graag
naar school gaan en voor ons, omdat we graag
met kinderen werken. Toch is er geen andere
oplossing als er geen vervanging is voor de zieke
leerkracht. Ook het verdelen van de leerlingen
over andere groepen is geen oplossing. Dit levert
namelijk teveel onrust op binnen de gehele
school.

Kortom: als er geen vervanging is voor een zieke
leerkracht, worden de ouders van die groep ’s
morgens voor schooltijd gebeld. Deze
telefoongesprekken zullen maar kort zijn, omdat
we iedereen zo snel mogelijk willen informeren.
Natuurlijk hopen we dat deze maatregel niet
nodig zal zijn.
We rekenen op uw begrip. Mocht u vragen
hebben over dit bericht, dan kunt u contact
opnemen met Karel Beke via k.beke@opofurore.nl.
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 dagen hier
aandacht aan besteden, net zoals in begin van dit
schooljaar al gedaan is.
Bijeenkomst alle basisscholen kinderopvang in
Burgum, dd 8 november
Afgelopen donderdag was in de Pleats een
bijenkomst voor alle ouders die kinderen hebben
in de leeftijd van 0-6 jaar. De avond was
georganiseerd door de basisscholen Arke,
Reinbôge en ’t Partoer, samen met Kinderwoud
en Kinderopvang Burgum. De opkomst was groot,
de zaal zat vol! Centraal stond het belang van spel
en bewegen. Bewegen is voor jonge kinderen van
enorm belang. Hierdoor worden de neurologische
verbindingen in de hersenen vermeerderd en
versterkt, wat later cognitieve ontwikkeling beter
mogelijk maakt. Onderstaand plaatje werd
vertoond om aan te geven hoeveel uur kinderen

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

per dag (thuis en op school) zouden moeten
bewegen.

Hetzelfde geldt ook voor spel. Via spel leren
kinderen met elkaar om te gaan, verlies en winst
te accepteren. Maar ook risico’s in te schatten
(zowel bij Mens erger je Niet, als bij het klimmen
in een boom). Anders gesteld: een dag in de
modder spelen is een gouden dag.
Kort en krachtig: spel en bewegen zorgt voor een
gezonde verstandelijke ontwikkeling.
Op school besteden we uiteraard ook veel
aandacht aan spel en bewegen. Kleuters spelen
veel buiten, juist om de hersenen te activeren en
sociale verbanden te ontwikkelen en te verdiepen.
Dit is voor kleuters, samen met taalontwikkeling,
het belangrijkste wat wij ze mee kunnen geven.
Dat het ook leuk is, is uiteraard ook belangrijk.
Robert ten Harmsen vervangt Juf Sjoerdsje
Ik ben Robert ten Harmsen en ga de komende
periode het zwangerschapsverlof van juf Sjoerdsje
invullen voor groep 5.
Ik ben geboren in Drachten en woon sinds een
jaar in het pittoreske Nijega. In 1990 ben ik
begonnen als leerkracht in Lelystad en heb
daarnaast ook nog een aantal jaren gewerkt in
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Almere. Ik heb voornamelijk gewerkt in de
groepen 7 en 8 maar ook de onder- en
middenbouw gedaan. Vorig jaar dus verhuisd naar
Nijega, tijd voor verandering in het leven en kwam
via Opo Furore aan het werk in Tietjerk, waar ik
groep 3/6 heb lesgegeven tot aan de afgelopen
zomervakantie. En sinds vorige week mag ik juf
Sjoerdsje vervangen ‘t Partoer.
Verschillende ouders zullen mij inmiddels al wel
eens hebben gezien of wel via de kinderen van
groep 5 gehoord dat ze een tijdje deze meester
krijgen. Uiteraard heb ik er enorm veel zin in en
zal mijn uiterste best doen de vervanging van juf
Sjoerdsje voor de kinderen zo vloeiend mogelijk
laten verlopen.
Ik ben 4 dagen in de week op school en sta altijd
open voor vragen vanuit de ouders na schooltijd
op de dagen dat ik er ben. Maandag t/m
woensdag groep 5 , donderdag verschillende
taken en vrijdag begint voor mij dan al het
weekend.
Ik ben in mijn vrije tijd enorm dierenliefhebber,
fok al jaren met katten als hobby ( Noorse
Boskatten) en sinds
afgelopen jaar zijn
daar ook wat kippen
en siereenden bij
gekomen. Ook lopen
hier nog een paar
honden rond. Al met
al een aardige
kinderboerderij zoals
sommige het wel
eens noemen. Ook
ben ik een groot
vogelliefhebber dus vaak op pad, al dan niet met
de honden, met een verrekijker om mijn nek.
Behalve mijn dieren ben ik ook erg van het
tuinieren en liefhebber van zon, zee,
strandvakanties waar ik pretentieloos niks hoef te
doen.

