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de Tiggeltjes

onze maandelijkse nieuwsbrief

2e Paasdag:
Weer naar school:
Veldvoetbal:
Oud papier:
Wadexcursie Natuurschool
groep 3 en 3/4:
Afsluiting “Scoor een boek”
groep 5 en 6:
Studiedag leerkrachten;
kinderen vrij:
Centrale eindtoets groep 8:

april 2018

2 april
3 april
4 april
3 en 24 april
10 april
10 april

11 april
17 t/m 19 april of 23
t/m 26 april
Koningsspelen gr. 2 t/m 8:
20 april
Viering groep 3 en 5:
25 april
Meivakantie (incl. Koningsdag,
Bevrijdings- en Hemelvaarstdag):
27 april t/m 13 mei
Welkom op onze school
Joeri Wolters in groep Geel en Jäsmin Kuijf in groep Blauw. Fijn dat jullie er zijn. We hopen dat jullie
hier een leuke en leerzame tijd zullen hebben.

Vriend worden?
Onze Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe is altijd op zoek naar vrienden.
http://www.tiggeldobbe.nl/pagina/282857/Stichting+Culturele+Vrienden. Vrienden die onze school
steunen met het ontplooien van culturele activiteiten voor onze kinderen. Meld u aan en help ons om
theaterproducties, creatieve activiteiten en projecten voor de kinderen toegankelijk te laten blijven.
Mede door de (financiële) inzet van de stichting hadden we weer een fantastische projectweek.
Nieuwe school en verkeer (enquête)
Het proces van het bouwen van de Tirrel, waar ook onze school in komt, loopt goed door. Er wordt
volop gewerkt aan het defintief ontwerp. Dit zal naar verwachting in de zomer klaar zijn.
Veiligheid en verkeer in en rond de Tirrel is van groot belang. Jaap Jan Hellinga, ouder van onze
school, zit in een werkgroep die daar over mee praat. We willen ook graag van de toekomstige
gebruikers weten of zij ideeën hebben over het verkeer. Ideeën die mee kunnen worden genomen in de
plannen.

Hiervoor kunt u een enquete invullen via de volgende link:

https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=17728
Volgend jaar andere schooltijden
Op 23 februari hebben wij u al geïnformeerd over de uitslag van de enquête waarin
met een overweldigende meerderheid instemmend werd gereageerd op een
wijziging naar het ‘Vijf-gelijke-dagenmodel’. Onlangs hebben de beide MR raden
van de Tiggeldobbe en De Piramiden in hun reguliere vergaderingen officieel
ingestemd met dit wijzigingsverzoek.
De scholen kunnen nu gezamenlijk verder in het proces tot invoering en definitieve invulling van het
Vijf-gelijke-dagenmodel. De schooldirecteuren houden de ouders op de hoogte van de voortgang en
gemaakte keuzes. De taak van de ‘Werkgroep onderzoek andere schooltijden’ zit er hiermee op. Wij
danken iedereen voor de betrokkenheid en respons.
Namens de werkgroep, Bert Baptist en Mariska Roze
De volgende stap is dat Siep Smidts van De Piramiden en Jaap Rosema de praktische invulling gaan
maken. Ouders kunnen er van uitgaan dat alle kinderen maandag tot en met vrijdag van ongeveer 8.30
tot ongeveer 14.15 uur naar school zullen gaan en tussen de middag niet thuis komen.
Let op: de groepen 1, 2 en 3 zijn de vrijdagmiddag vrij en gaan om 12.00 uur naar huis.
Nadere exacte tijden volgen z.s.m. Wij geven deze globale tijden nu al vast aan om het ouders tijdig
mogelijk te maken zo nodig iets te gaan regelen in de thuissituatie voor in september.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april doen wij weer mee aan de Koningsspelen. We gaan ook dit
jaar weer samen met De 9 Wieken naar de sportvelden bij het sportpark
van Hunsingo. Hier gaan we allerlei spelletjes doen. Deze ochtend wordt
georganiseerd door studenten van het Alfa College. Tussen de middag
hebben we in alle groepen een koningslunch. De groepen 2 t/m 4 zijn om 12.30 vrij. De groepen 5 t/m 8
hebben school tot 14.00 uur. Meer informatie heeft u via parro ontvangen.

Schoolreizen
Joepie, we gaan weer op schoolreis!
Groep
Datum
Groep 1/2
26 juni
Groep 3 en ¾
3 juli
Groep 5, 5/6 en 6
3 juli
Groep 7
16, 17 en 18 mei
Groep 8
2 t/m 6 juli
Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Bestemming
Sprookjeshof Zuidlaren
De Naturij in Drachten
Drouwenerzand
Schiermonnikoog
Ameland

Formatie
Het is nog vroeg, maar op dit moment wordt er al hard aan de formatie gewerkt. De formatie-toedeling
op bestuursniveau is bijna klaar. En ondertussen zijn wij al naar de formatie (toedeling van leerkrachten
op de scholen) op schoolniveau aan het kijken. Hierbij gaat het om het indelen van de kinderen en het
verdelen van de groepen onder de leerkrachten. Elk jaar is dit een hele puzzel. We hebben te maken
met de leerlingenaantallen, de groepsgrootte en ook met de wensen van leerkrachten. De één wil
graag lesgeven op een grote school, de ander op een kleine school. De één wil misschien eens naar de
bovenbouw, de ander naar de onderbouw, enzovoort. Zodra we meer informatie hebben, zullen wij u
hierover informeren. Wat voor onze school al wel duidelijk is, is dat we volgend jaar gaan starten met
twee kleutergroepen. Door de herverdeling is het mogelijk dat groepen opnieuw en in een andere
samenstelling ingedeeld worden.

Besluit over uitbreiding ParnasSys
In de medezeggenschapsraad is er onlangs gesproken over hoe de Tiggeldobbe de ouders informeert
over de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarover zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Zie daarvoor
de site onder Informatie.
Er is een mogelijkheid om het administratiesysteem ParnasSys, het systeem wat de school nu al
gebruikt voor registraties, uit te breiden met een ouderportaal. Ouders zouden zo gedeeltelijk toegang
krijgen tot het systeem.
De oudergeleding heeft aangegeven dat ze al heel tevreden zijn over de communicatie van school; ze
ervaren de leerkrachten als open. Ze geven aan dat de leerkrachten gemakkelijk benaderbaar zijn om
over hun kind in gesprek te gaan. Bovendien kunnen de gegevens uit ParnasSys tijdens een gesprek
worden ingezien. De groepsleerkracht kan dan ter plekke uitleg geven over deze gegevens.
Op dit moment geeft de oudergeleding van de MR aan geen meerwaarde te hechten aan uitbreiding
van ParnasSys met een ouderportaal.

Nieuwe sport-outfit
Vorig jaar kregen we een nieuw logo en met de sportwedstrijden in het vooruitzicht zijn we bezig met de
aanschaf van een nieuwe sport-outfit voor onze kinderen. Een tenue waar in ieder geval ons nieuwe
logo full color op is te zien en dat de kinderen met trots kunnen dragen.

Ontwikkelingen van ons onderwijs
Onze school blijft volop in ontwikkeling. De wereld verandert en de Tiggeldobbe verandert mee. Zo zijn
we druk met het onderzoeken naar een betere methode in plaats van T-World.
De gepersonaliseerde methode voor het ontdekken van de wereld inclusief geschiedenis, biologie en
techniek heeft ons niet dat gebracht wat we er van verwachtten. Kinderen zijn nog steeds enthousiast,
maar wij ervaren te weinig diepgang en kennis. We gaan kijken naar een nieuwe methode die het
ontdekkend en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk blijft maken en die een duidelijker leidraad vormt
voor ons onderwijs. Zo kan het plezier wat de kinderen beleven aan het zelf ontdekken blijven en wordt
er tegelijkertijd meer kennis door hen opgedaan.
Ook gaan we een nieuwe methode voor taal aanschaffen. Op basis van analyses van de opbrengsten
van de kinderen zien we dat de huidige methode niet meer aansluit bij wat onze kinderen nodig
hebben. Dat geldt ook voor een aanvankelijke leesmethode in groep 3. Daar zien we hiaten en tevens
spreekt de huidige aanpak de kinderen en ons minder aan dan wij zouden willen. Volgend jaar leren de
kinderen lezen via Lijn 3.
Tot slot: het Ministerie heeft alle scholen een budget gegeven om de werkdruk te verminderen. Met het
team verkennen we de mogelijkheden om dit geld zinvol voor onze school in te kunnen zetten. We
houden u van de uitkomsten op de hoogte.

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen -samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Kinderen en ICT
De Media Ukkie Dagen
Deze keer aandacht voor de allerjongsten ( 0-6 jr), want hopelijk is jong
goed geleerd, oud goed gedaan! Elk jaar besteedt Mediawijzer.net aandacht aan onze ukkies die
steeds jonger actief zijn op de smartphone en/of iPad van hun papa of mama. Het thema dit jaar is:
Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’
Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het
gebied van media een goede start meegeven?

De Media Ukkie Challenge is wellicht een leuke activiteit om thuis aan mee te doen in de week van de
Media Ukkie Dagen: 7 opdrachten die u samen met uw kind kunt maken. Elke dag een opdracht = een
week lang aan de slag met mediaopvoeding!
De opdrachten vindt u op de volgende site:
https://www.mediaukkies.nl/challenge/
De kalender/checklist met de 7 challenges is op de site niet meer vindbaar,
maar via onderstaande link vindt u deze als pdf bestand op:
Https://www.mediaukkies.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Kalender-Media-Ukkie-Challenge.pdf
Wij wensen u en uw kind veel media-speel-plezier!
Redactie ICT werkgroep L&E

Mei 2018

Meivakantie:
Oud papier:
Sportdag groep 5 en 6:
Sportdag groep 7 en 8:
Kriebelbrigade
Groep 7 nr Schier:
2e Pinksterdag:

27 april t/m 13 mei
15 mei
23 mei
24 mei
16 mei
16 t/m 18 mei
21 mei

