Themanieuwsbrief

Onderwijs
Straks naar school in de Tirrel
Wat betekent dat voor uw kind en het
onderwijs?
Obs Tiggeldobbe en cbs De Piramiden verhuizen in 2020 van hun huidige locatie naar de
nieuwe plek in Winsum: de Tirrel. Het gebouw van de Tirrel is aan de ene kant geen
alledaagse locatie. En aan de andere kant is het ook gewoon een normale school. Dat
maakt het uniek!

Kom maar binnen
De kinderen van beide scholen gaan straks
samen naar school in een mooi,
overzichtelijk, duurzaam en veilig gebouw.
Iedere school heeft een eigen vleugel,
bestaande uit twee verdiepingen. Omdat
iedereen, van groep 0 tot en met groep 8,
zich hier thuis moet voelen, is er per twee
lokalen een eigen voordeur. Hier kunnen
kinderen hun jas en tas ophangen en zijn ze
direct bij hun eigen lokaal in hun eigen
omgeving.

!

Zeker voor de kleinere kinderen is dit fijn.
Via een andere uitgang hebben de scholen
toegang tot de centrale binnenruimte. En
vanuit hier zijn andere delen van het gebouw
bereikbaar.
Voor de school en de kinderen betekent dit
dat zij gedurende de dag een eigen
beschermde omgeving hebben die altijd van
hen is en waar ze op terug kunnen vallen.

Een normale school!
Hoewel beide scholen een plek in de Tirrel hebben, blijven de scholen ook zichzelf. Met hun
eigen onderwijsprogramma en identiteit. Er zijn verschillen tussen de beide scholen. Dat
blijft en waarderen en respecteren we van en bij elkaar. Die verschillen maken ons ook
sterker en geven ouders iets te kiezen.
Geen alledaagse locatie?
De Tirrel is een plek voor iedereen en alle leeftijden. Een minisamenleving, zoals een dorp
waarin je opgroeit. Een plek met een rijke sociale omgeving. Waar kinderen alle kansen
krijgen tot een brede ontwikkeling. Naast de twee scholen biedt de Tirrel onderdak aan
zorginstelling De Twaalf Hoven en kinderopvang. Daarnaast is er een sporthal, een
restaurant en een theater en vinden er buurtactiviteiten plaats.

?

“De Tirrel biedt kinderen de kans om spelenderwijs
extra sociale vaardigheden te ontwikkelen.”

Regulier onderwijs
Beide scholen hebben een eigen identiteit en eigen kijk op het onderwijs. Net zoals het nu is en dat
verandert niet in de Tirrel. Het blijven twee scholen met twee teams. Wel kunnen gemakkelijk
ruimte en faciliteiten gedeeld worden. Denk aan het gezamenlijk gebruiken van het speelplein, de
speellokalen, een themalokaal, bibliotheek en aula. De lokalen en leerpleinen worden niet gedeeld
en zijn exclusief voor de school.

Oók anders leren
Er is veel te doen in de Tirrel. Kinderen kunnen er sporten en misschien wel tuinieren, toneelspelen,
schaken en knutselen. Als je daaraan meedoet is de kans groter dat je dat doet met andere
kinderen (of wijkbewoners). Dat kan heel leuk en leerzaam zijn. De Tirrel biedt kinderen iedere dag
weer de kans om veelal spelenderwijs te oefenen in de omgang met elkaar en met anderen en in
het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

“We werken samen. Met elkaar,
met De Twaalf Hoven en met
inwoners van de wijk.”
Ontmoeten
In de Tirrel kunnen kinderen en andere gebruikers elkaar ontmoeten. Ontmoetingen tussen jong
en oud, tussen verschillende professies, tussen mensen met een eigen visie of geloof. Dit is
mogelijk doordat de ruimtes van de verschillende organisaties dicht bij elkaar liggen en soms
gedeeld worden. Ontmoeten gaat dan op natuurlijke wijze. Ook wordt op momenten de
ontmoeting juist meer gestimuleerd, bijvoorbeeld door de bewoners van De Twaalf Hoven uit te
nodigen om te komen kijken bij activiteiten of door activiteiten samen te doen.

Na schooltijd en in de vrije tijd
We werken samen. Met elkaar, met De Twaalf Hoven en met inwoners van de wijk. Omdat
bovendien het gebouw de faciliteiten biedt, kunnen we kinderen ook na schooltijd een breed
aanbod van activiteiten bieden. Denk hierbij aan workshops kunst, cultuur, sport, muziek en
techniek.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Of wilt u meer
weten? Dan kunt u terecht bij de directie van een van de scholen:
Siep Smidts, cbs De Piramiden
Jaap Rosema, obs Tiggeldobbe

Jij doet er toe!
De Tirrel is een plek waar iedereen welkom

Mensen uit de wijk, het dorp en omgeving

is, waar gezorgd wordt voor en met elkaar,

komen er samen voor sport, activiteiten en

waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten

gezelligheid. Zo ontstaat op een natuurlijke

en verrijken, waar buiten met binnen en

manier contact tussen al deze mensen van

omgekeerd verbonden is. We zijn er trots op

alle leeftijden. Elkaar zien. Met elkaar

dat we deze mini-samenleving op een

praten. Leren met en van elkaar. Kortom:

prachtige plek in het dorp gaan realiseren.

leven met elkaar.

Kinderen gaan er naar school. Kwetsbare

Wij zijn ervan overtuigd dat dit positief

ouderen wonen er. Korte bezoeken van

werkt voor iedereen. Niet ieder in zijn eigen

mensen die komen voor diagnostiek of

afgesloten ruimte: maar samen, zoals het

behandelingen, zoals fysiotherapie.

leven zelf.
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