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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
18 september 19.30 uur, Info-avond
onderbouw, 4, 5
20 september Juf Aafke jarig
20 september 19.30 uur, MR
25/28 sept.
Meester Karel afwezig
26 september Schoolvoetbal
Verkiezingen Leerlingenraad
Elk jaar houden we op Prinsjesdag de verkiezingen
voor de Leerlingenraad van dit schooljaar. Daar
richten we een officieel stembureau voor in:
stemhokjes, rood potlood, stembiljetten, en er
wordt ook gecontroleerd of je wel echt op ’t
Partoer zit. Dat werd gedaan door de leden van
het stembureau: Juf Klaasje Steg, Jacqueline
Dijkman en als onafhankelijk voorzitter Juf Rinnie
Veenstra. Er is ook dit jaar weer door heel veel
kandidaten campagne gevoerd. Met posters en
toespraken in de klas. Een lesje democratie in
levende lijve.
Vanmiddag is de uitslag van de verkiezingen voor
de Leerlingenraad 2018-2019 in de klassen
bekendgemaakt:
8a: Joeri Bosman
7a: Jorg Zijlstra
6/7b: Sil Huizinga
6a: Sara al-Abed Al Hanan
5a: Sophie van der Kooi
5b: Suhaib Yahye
We willen alle leerlingen die zich kandidaat
hebben gesteld ontzettend bedanken voor hun
inzet. Goed dat jullie willen meedenken over hoe
we het op onze school elke dag een beetje beter
kunnen doen.
De nieuwe Leerlingenraad maakt morgen een
rondje langs de groepen 5/8 en gaat taart eten
met Meester Karel!

Studiedag 17 september: Samenwerken
Een van de teamleden begon de studiedag met de
volgende definitie van samenwerken:
‘Samenwerken, dat is je nuttig voelen. Omdat je
dan van betekenis bent voor anderen en dat de
ander dat ook waardeert.’
Kennisdeling, efficiënter werken en
samenwerken. Dit zijn drie kernbegrippen van
Stichting LeerKRACHT. Sinds enkele jaren bieden
zij een werkprogramma aan dat leerkrachten
ondersteunt om in teamverband te onderzoeken
hoe onderwijs elke dag weer een beetje beter
gemaakt kan worden. Waardoor de leerlingen
weer gemotiveerder naar school gaan en betere
resultaten halen. En wij met nog meer plezier naar
ons werk mogen. Op vele scholen in midden en
westen van het land wordt dit programma reeds
toegepast. In dit gedeelte van Friesland behoren
we tot de eersten. Het middel lijkt op lean, agile
en vergelijkbare systematieken.
In kleine groepjes zijn we uit elkaar gegaan om
voor de vijf hoofonderwerpen (automatiseren
rekenen, Snappet, zelfstandig werken, KiVa en
Samen Beter Lezen) van dit schooljaar ambities en
concrete doelen op te stellen. Inclusief het
bijbehorende werkschema. Zo weet iedereen wat,
wanneer, hoe en wanneer gedaan moet worden.
Onderzoek hoort hier ook bij. En uiteraard
scholing.
Het was een uiterst nuttige dag en dat hebben we
elkaar ook laten weten.
Informatieavonden
Vandaag hebben de oudste kinderen van elk gezin
de jaarkalender meegekregen. We zijn al meteen
op een fout gewezen: in het tekstgedeelte
achterin de kalender staan de data van de
informatieavonden van vorig jaar. In het
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kalendergedeelte staan wel de juiste data. In
nieuwe exemplaren zal dit verbeterd zijn, evenals
op de site.
18 september: onderbouw, 4, 5
24 september: groepen 3
25 september: groepen 6 en 7
27 september: groep 8
Alle infoavonden starten om 19.30 uur.
Verblijfsvergunning Kosar Rahimi
Afgelopen jaar hebben we in de Tillegraaf een
aantal maal aandacht gegeven aan de familie
Rahimi. En Kosar in het bijzonder. Het gezin
dreigde uitgezet te worden naar Afghanistan. Dit
zou voor de dochters in het gezin betekenen dat
ze hun opleidingen moesten afbreken en
hoogstwaarschijnlijk nooit meer zouden kunnen
voortzetten. Dat is namelijk de toekomst voor
meisjes in Afghanistan. Daarnaast is het land nog
midden in een oorlog. Een week geleden is
bekend geworden dat het gezin een
verblijfsvergunning heeft verkregen. Geweldig
nieuws voor hen. En tegelijkertijd ook wrang. Op
de vrijdag voor de zomervakantie is de broer van
Kosar verdronken in het Prinses Margrietkanaal.
KiVa
Wij ontvingen afgelopen week de volgende mail
van de landelijke KiVa organisatie:
"Jullie school voldoet aan de door KiVa gestelde
eisen. We willen jullie school dan ook van harte
feliciteren! Jullie zijn een echte gecertificeerde
KiVa-school! "
We zijn het 2-jarig
traject in schooljaar
2016-2017 gestart en
zijn trots dat wij ons
dit schooljaar dan nu
een echte KiVaschool mogen
noemen! WE hebben
inmiddels ook de bijbehorende plaquette
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gekregen. Die zal binnenkort, tijdens de
Kinderboekenweek (thema ‘Vriendjes’ pas
namelijk uitstekend bij KiVa, met alle kinderen
opgehangen worden.
Kunst en Cultuur
• Erfgoed
Dit jaar is het Europees jaar van het erfgoed.
Erfgoed is/zijn dingen die je ‘erft’ van iemand. Dat
kan een ketting van oma, een schilderij van je opa,
maar ook een stuk gereedschap van die aardige
buurman zijn.
De komende weken staan er in de ‘kopkeuken’ (bij
de kuil in de hal) een flink aantal voorwerpen die
te maken hebben met school. Het zijn mijn
erfstukken uit de familie. Sommige schriften en de
schoolkist zijn al meer dan 100 jaar oud! Ze
vertellen een verhaal rondom het thema school
en lezen. Ik heb het een ‘pop up museum’
genoemd. Om collega’s ondersteuning te geven is
er een map met info voor leerkrachten bij. Het
materiaal kan in de groep gebruikt worden. Komt
u eens kijken? Wie weet biedt het een aanleiding
om ook eens over het erfgoed te praten wat bij
kinderen thuis is.
Jan Jonker, Interne Cultuur Coördinator
• Muziek
Afgelopen week hebben we met veel plezier POP
Workshops gegevens in de klassen. We zijn erg
benieuwd of we kinderen enthousiast hebben
gemaakt! Graag zou ik nog onder de aandacht
willen brengen:
https://www.keunstwurk.nl/fonds/jeugdcultuurfo
nds-friesland/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/projecten/pa
kaan/
Muzikale groet,
Timme Koudstaal

