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Zomertiggeltjes
Nog een paar dagen en dan is het zomervakantie. Hierbij nog wat laatste berichten.

Overlijfouders bedankt!
Volgend jaar hebben we nieuwe schooltijden. Een gevolg is dat het overblijven tussen de
middag voorbij is. Graag willen we de ouders, die al die jaren altijd maar weer klaar stonden
voor onze kinderen, heel hartelijk bedanken.
Samen met u en alle andere hulpouders willen we voor de afgelopen periode afscheid
nemen op woensdag 18 juli om 10.00 uur in de gemeenschappelijke ruimte. Leerlingen
van groep 8 verzorgen deze ochtend.

Nieuwe schooltijden
Na de zomervakantie starten we met nieuwe schooltijden. We beginnen elke dag om 8.25 uur
en de kinderen zijn vrij om 14.15 uur. We eten allemaal tussen de middag op school. Dus ook
eten en drinken voor de lunch mee naar school! Er zijn koelkasten om het lunchpakket in te
bewaren.
De kinderen van groep van groep 1, 2 en 3 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.
Als een BeFit school stellen we het op prijs wanneer u rekening houdt met een voedzame en verantwoorde
lunch voor uw kind(eren).

Team is compleet
We nemen afscheid van meester Gerrit de Boer en juf Tineke Wever. Ook Sarah Diekstra die voor een deel
onze IB-er Carien verving, komt niet terug. We bedanken hen voor hun inzet en wensen ze veel succes!
Zoals u weet zijn er volgend jaar ook onderwijsassistenten op onze school werkzaam. Zij gaan
ondersteunen in de groepen. Paulien Pannekoek doet dat in groep 4/5 en Monique Boer in de beide
kleutergroepen (1 ochtend per groep) en in groep 4 op donderdag en vrijdag. Monique en Paulien welkom
en een fijne tijd toegewenst op de Tiggeldobbe!

Schoolleiding
Vanwege de uitgebreide baan van Jaap (hij is ook eindverantwoordelijk voor De 9 Wieken en De Wierde en
daarnaast bezig met onze nieuwe school in de Tirrel), was er steeds de ondersteuning door Rivka. Rivka zal
echter het volgende schooljaar voornamelijk werken met haar groep. Voor korte vragen, administratieve- en
andere praktische zaken zal Ellis Jaap gaan ondersteunen. De functie en tijd voor Ellis wordt daarmee dus
uitgebreid.

Contact en informeren
Communicatie is van groot belang. We gebruiken naast persoonlijk overleg o.a. de Tiggeltjes, de site, Parro
en FaceBook. Volgend jaar zal Jaap elke eerste maandag van de maand een inloopuurtje houden. Ouders
kunnen binnenlopen met opmerkingen, vragen en suggesties over de school.
Vacatures ouderraad
Helpt u ons en de kinderen mee? Een complete ouderraad is voor ons allemaal erg belangrijk. Zonder
kunnen we zeker niet. We hebben voor de volgende groepen nog een aantal ouders nodig:

Groep geel : 1,

Groep 4: 2, Groep 4/5: 1,

Groep 6/7: 2, en

Groep 8: 2 ouders.

U kunt zich bij de groepsleerkracht opgeven. Alvast heel erg bedankt!!

Laatste schooldag
De laatste schooldag is op 20 juli. Alle kinderen, groep 1 t/m 8, gaan dan naar school.
Groep 1 is woensdagochtend 18 juli vrij. We hebben deze vrijdagochtend de
Vossenjacht en we sluiten het jaar traditioneel af met pannenkoeken eten op het plein.
Om 12 uur is het dan zomervakantie. Meer informatie over deze dag heeft u al via Parro gehad.

Denk aan ons….. en laat weten waar je bent of was
Bovenstaande tekst, met ballon en stokje krijgen de kinderen de laatste schooldag mee. Helpt u ons er een
succes van te maken?

Vakantie, een stokje en een ballon
Zes weken geen school. Waar ga jij naar toe? Of blijf je lekker thuis?
Heb je er zin in of mis je de school nu al? Laat het ons zien met een foto.
Mail de foto en zorg dat jij er op staat en de ballon van de Tiggeldobbe. Zorg voor een leuke, gekke, mooie,
vreemde, lieve, gewone of bedenk-het-zelf-maar-foto en mail dat naar: ballontiggeldobbe@gmail.com
We plaatsen de foto’s direct op FaceBook. Daarna bundelen we de foto’s tot één groot geheel en publiceren dat in
school. De drie foto’s die het meest tot de verbeelding spreken drukken we af op de Tiggeltjes en op de website.
Doe je best en allemaal een hele fijne vakantie gewenst.

Stoetbomen
Op de eerste schooldag zullen de kinderen van groep 3 om 14.15 uur
naar buiten komen met een stoetboom. Deze eeuwenoude traditie in
Groningen, waarin kinderen van de bovenmeester een tak met
broodjes en lekkernijen krijgen, wordt ook op onze school in stand
gehouden. Kom kijken naar deze feestelijke optocht op het plein. (zie
ook onze site onder Vieringen). Foto’s of filmpjes maken mag. Maar
publiceer, zonder toestemming van ouders, niets in het openbaar.

Adressen, emailadressen en telefoonnummers wijzigen
Is er het afgelopen jaar wat gewijzigd in uw gegevens? Wilt u dat dan z.s.m. doorgeven? Zo staan dan na de
zomervakantie alle gegevens weer goed in het informatieboekje. Wilt u wijzigingen van uw mailadres ook
doorgeven? Zo blijft onze administratie up-to-date. Denkt u er ook aan uw veranderingen door te geven voor
e-mail en noodnummers? In geval van nood kunnen we dan ouders snel bereiken.

Vakanties en margedagen
Hieronder -onder voorbehoud- de grotere vakanties en vrije dagen tot en met maart. Het complete overzicht
staat op de site http://www.tiggeldobbe.nl/pagina/329936/Schooltijden%2C+vakanties+%26+opvang
Start maandag 3 september 8.25 uur. Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober. Studiedag 26 november. Vrije
middag vrijdag 21 december.
Kerstvakantie 22 t/m 6 januari. Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari. Studiedag team donderdag 7
maart.

Namen, adressen en privacy
Vanwege de nieuwe privacywet mogen we geen adressen, telefoonnummers en dergelijke publiceren.
Daarom staan deze gegevens niet in de jaarkalender die in september verschijnt.
Een tip die we hoorden is, dat ouders groepsapps aanmaken met elkaar om zo informatie uit te wisselen.

Fijne vakantie!!

