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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
15 januari
19.30 uur MR
16 januari
Stichting Leerkracht - studiedag
1 februari
Studiedag Partoer, school dicht
Juf Sjoerdsje en Meester Bauke hebben een zoon
In de Kerstvakantie zijn juf Sjoerdsje en meester
Bauke bevallen van een zoon, genaamd Kaj Prins.
Met zoon, moeder en vader gaat alles goed.
Vandaag zijn alle kinderen getrakteerd op
beschuit met muisjes.
Administratie
Voor de vakantie hebben alle leerlingen een brief
meegekregen, de zogenaamde stamkaart. Ouders
hebben hier eventuele wijzigingen op kunnen
aangeven. Deze zijn we nu aan het verwerken. We
missen nog enkele stamkaarten. Niet heel veel
gelukkig. Toch het verzoek om als u de stamkaart
nog niet ingeleverd hebt deze z.s.m. aan de
leerkracht te geven. In de volgende Tillegraaf gaan
we u uitleggen wat onze vervolgstappen zijn.
Holding
Op 1 januari is onze werkgever OPO Furore
formeel opgegaan in een holding met het
protestants-christelijke schoolbestuur in
Smallingerland. U heeft hierover de afgelopen
jaren meerdere mails ontvangen. In de praktijk
zult u hier niet veel van merken. Onze openbare
identiteit blijft. Wel kunnen we door een
intensievere samenwerking meer van elkaar
profiteren. Dit zal de kwaliteit van ons onderwijs
doen verhogen.
Ouderbijdrage
In januari wordt u traditioneel gevraagd de
ouderbijdrage te voldoen. Of deze wordt

automatisch via uw machtiging van uw rekening
geïnd. Dit schooljaar wordt dit iets later. Door de
ingebruikname van onze nieuwe
administratiesysteem en de mogelijkheden die
het programma bezit is een directe koppeling met
de inning van de ouderbijdrage door de
Ouderraad mogelijk. Dan dient echter wel eerst
de administratie op orde te zijn. Dat is bijna het
geval. En daarna kan het inningsgedeelte pas
ingericht worden. Er zal in vergelijking met andere
jaren daarom aan het begin van januari geen geld
worden afgeschreven. U zult enkele weken
voordat het wordt afgeschreven bericht krijgen.
Koperproject met Legato (voorheen Apollo)
De voormalige muziekverenigingen
Hallelujah Burgum en Apollo Burgum zijn
recentelijk met elkaar gefuseerd. Apollo verzorgde
elk jaar meet veel enthousiasme een blaasproject
voor de leerlingen in groep 6. Dat wordt nu dus
verzorgd door Legato. De leerlingen krijgen een
blaasinstrument mee naar huis. Ze kunnen dan
thuis enkele oefeningen doen. Gedurende zes
weken krijgen ze les op school hoe een
blaasinstrument te bespelen. Uiteindelijk is er een
grootse eindshow voor ouders.
Groep 6b en 4 leerlingen uit 6a; dinsdag 8
jan/dinsdag12 februari (afsluiting) 13.00 – 14.00
uur
Groep 6a; donderdag 28 febr./donderdag 4 april
(afsluiting) 13.00 – 14.00
Berchhiem
De groepen 7 gaan elk een deel van het jaar
zingen met de bewoners van Berchhiem. Deze
woensdag gaat een tweede groep leerlingen
samen met Juf Thea naar Berchhiem toe. De
reacties van zowel de leerlingen als de bewoners
zijn altijd erg stimulerend.
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Stichting Leerkracht
Dit jaar zijn we als eerste school binnen onze
stichting OPO Furore en de eerste school in onze
gemeente gestart met het traject ‘Stichting
Leerkracht’. Doel van dit traject is meer gebruik te
maken van elkaars capaciteiten, de kwaliteit van
ons onderwijs te verhogen en minder te
vergaderen. Het lijkt op scrum of agile. Woensdag
16 januari organiseren wij in de Glinstra State een
studiedag voor deelnemende scholen in Friesland.
Onderwerpen die dan aan bod komen: hoe bereid
je gezamenlijk lessen voor, hoe observeer je
collega-leerkrachten, en hoe je geef je vervolgens
een effectieve feed-back.
Voor alle duidelijkheid: de school is die dag
gewoon open en er wordt gewoon lesgegeven. Juf
Alie, Meester Bauke, Juf Hiske en Meester Karel
zijn die dag niet aanwezig.
Eerste gezamenlijk overleg Leerlingenraad OBS ’t
Partoer en Denktank CBS De Arke
Op 7 januari zijn de Leerlingenraad van ’t Partoer
en de leerlingen Denktank van de Arke voor het
eerst bijeen geweest. Beiden hadden aangegeven
het prettig te vinden om eens met elkaar te
overleggen over het gezamenlijk gebruik van het
voetbalveld. Dat kon prettiger en beter.
Het is een goed en fijn overleg geworden. En ook
gezellig.
Het volgende is afgesproken:
‘We willen de kinderen van Partoer en Arke
husselen voor voetbalteams om elkaar beter te
leren kennen. We gaan het anderhalve week
proberen. Zo krijgen we meer begrip voor elkaar.’
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