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Welkom op onze school
Thomas Bree, Lars Siersema, Robin van der Veen in groep Groen, Sam Datema in groep Geel en
Jayden Nijland in groep 5. Fijn dat jullie er zijn. We hopen dat jullie hier een leuke en leerzame tijd
zullen hebben.

Aanmelden open middag
Tiggeldobbe, een school waar kinderen veel leren en zich in een veilig klimaat en met een positieve
aanpak kunnen ontwikkelen, staat op onze website. We werken daar elke dag hard aan met elkaar, om
dat waar te maken.
Dinsdag 12 maart is er weer de ‘Open middag’ voor ouders die overwegen hun kind bij ons aan te
melden. Zij kunnen bij ons binnenlopen van 13.00 tot 17.00 uur om zich te laten voorlichten en de
school te bekijken. Er kan ook vooraf een informatiepakket worden aangevraagd. Ouders die al het
besluit hebben genomen om hun kind naar onze school te laten gaan, hoeven niet te wachten tot de
open dag. Zij kunnen bij Jaap of Jeannette een inschrijfformulier krijgen. Dit formulier is ook te
downloaden via onze site. Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden mogen direct na de
zomervakantie al naar school!

Projectweek
De jaarlijkse projectweek is er weer, van 18 t/m 21 maart.
Het thema is 'Natuur' en gedurende de week wordt er door de hele school aan dat thema gewerkt.
Werken is in dit geval vooral 'beleven': het reguliere lesprogramma wordt losgelaten en de kinderen
worden getrakteerd op workshops en uitjes en kunnen hun nieuwsgierigheid en creativiteit botvieren,
zowel in de school als daar buiten.
We starten op maandag om 8.30 uur op het grote plein(iedereen mag zich verkleden als dier) met de
'opening' van de week en sluiten weer af met een grote tentoonstelling door de hele school. De
kinderen presenteren dan wat ze die week hebben gedaan, gemaakt en geleerd.

De tentoonstelling is van 17.00 - 19.00 uur te bezoeken voor iedereen die dat wil; kinderen kunnen hun
ouders, opa en oma, maar ook de buurvrouw meenemen, als ze dat willen.
De ouderraad zal weer zorgen voor lekkere hapjes en drankjes, dus is het slim om contant geld mee te
nemen, voor de aankoop van de consumptiebonnen.
Ook onze hoofdsponsor,de Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe zal weer 'acte de
presence' geven met een activiteit, om geld in te zamelen voor het goede doel: de ondersteuning van
culturele activiteiten, zoals de projectweek, voor de leerlingen van onze school.
We zien u graag op maandagmorgen op het grote plein en zeker op donderdag tijdens de
tentoonstelling van onze projectweek!

Het Groninger Landschap
In het kader van de projectweek staan er voor alle groepen ook uitstapjes en/of workshops op het
programma, die verzorgd worden door Het Groninger Landschap. Dit is een organisatie, die zich inzet
voor het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het
vergroten van het maatschappelijk draagvlak daarvoor.
Op 13 en 14 maart brengen de kleuters een bezoek aan de boerderij van Het Groninger Landschap.
Groep 3 gaat uilenballen pluizen en speelt het Levend Ganzenbord. Bij de groepen 4 en 5 zal het over
vogels gaan en wordt het Rad van Natuur gespeeld. De groepen 6 t/m 8 krijgen bezoek van
vogeldeskundige Michel van Roon en gaan aan de slag met kunstenaar Jaap van Meeuwen.

Miranda Visser afwezig
Miranda (groep 4) heeft vanaf 18 maart zwangerschapsverlof. Ze zal worden vervangen door juf
Audrey de Vink. Audrey kent onze school en ziet er naar uit om samen met juf Tineke de groep te
begeleiden. We wensen Miranda een goede en gezonde periode toe en zien haar terug in het nieuwe
schooljaar.

Nieuw en huidig gebouw
In 2021 gaat de eerste paal de grond in en in 2022 gaan we inhuizen in de Tirrel. Dat duurt langer dan
voorzien en gehoopt. De bouw is een groot en ingewikkeld proces. Al met al duren de voorbereidingen
onverhoopt langer. Het ontwerp van de Tirrel is er. Nu moet een technisch ontwerp met bestek
gemaakt worden. Ook moet nog gezocht worden naar een aannemer. Voor zowel het maken van het
technisch ontwerp als selectie van de aannemer moet een Europese aanbesteding doorlopen worden.
Dit kost meer tijd. De prijzen in de bouwwereld zijn gestegen, waardoor de kosten boven de drempel
uitkomen waarvoor een Europese aanbesteding verplicht is. De procedure voor zo'n aanbesteding kost
meer tijd. Daarnaast zorgt het aardbevingsbestendig bouwen ervoor dat het ontwerpproces complex is.
En ook speelt mee dat door de grote vraag in de bouw leveranciers moeilijker beschikbaar zijn en meer
tijd vragen om hun werkzaamheden uit te voeren.
Achter de schermen wordt dus volop gewerkt. Ook door werkgroepen zoals verkeer, groen,
technologie, de buurt, sport en exploitatie en beheer.
Ondertussen gaan we door met ons uitgangspunt van ontmoeten, verbinden en verrijken. En aan ons
motto ‘Jij doet er toe!’ gaan we verder invulling geven.
De teams, bewoners en kinderen van de twee scholen en De Twaalf Hoven zullen elkaar daarom
blijven opzoeken en samen activiteiten ondernemen. We hebben daar het afgelopen jaar al mooie
voorbeelden van gezien en we zijn er van overtuigd dat dit een verrijking is voor alle betrokkenen. Meer
weten over de Tirrel of de Nieuwsbrief ontvangen? Loop eens binnen bij Jaap of ga naar
www.detirrel.nl.
We blijven dus wat langer in ons huidige oude, vertrouwde gebouw.

Ook in ons huidige gebouw zitten we niet stil. Er is flink opgeruimd. Er is geverfd en het decoratieteam
zorgt altijd voor een sfeervolle aankleding. De kozijnen aan de oostkant zijn gerenoveerd en
geschilderd en in het voorjaar wordt het buitenwerk bijgeverfd. In de voorjaarsvakantie zijn alle TLlampen vervangen door LED-licht. We zien erg uit naar een nieuw gebouw. Maar zolang we nog hier
zitten, zorgen we er voor dat onze school er goed en verzorgd uit blijft zien.

Binnenlopen bij Jaap
Elke eerste maandag van de maand heeft Jaap zijn deur open en zijn agenda geblokt om met ouders
te spreken. Als ouders vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of kritiek over of op de school hebben
kunnen ze binnenlopen voor een gesprek. Dat kan ook gaan over de Tirrel, over de verkeerssituatie of
over het beleid van de school, bijvoorbeeld. Over alle algemene zaken dus, en in principe niet over
zaken die direct betrekking hebben op uw kind. Daarvoor kan overigens ook altijd een afspraak worden
gemaakt.
Ontwikkelingen van ons onderwijs
Maandelijks praten we u kort bij over de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school. Als school
blijven we constant werken aan onze eigen ontwikkeling, want de leerkracht maakt de kwaliteit van een
school. En met kwaliteit bedoel ik goed onderwijs! Goed onderwijs in de meest brede zin van het
woord.
Naast werken aan goed onderwijs (zie ook eerdere bijdragen) willen we ook successen vieren. Zo werd
in februari het Letterdiploma voor alle kinderen in groep drie uitgereikt door meester Jaap. Het werd
een feestelijke bijeenkomst waarbij ook vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes aanwezig
waren.
We vinden het belangrijk dat we met de kinderen praten in plaats van alleen maar over hen. We doen
dat in de groep en één op één. Zo komen we er achter wat kinderen nodig hebben of waar ze mee
zitten. Dat helpt ons als school en samen met de ouders om kinderen beter te helpen en te stimuleren.
In het groot doen we dat ook met de leerlingenraad. De kinderen praatten o.a. mee met het ontwerp
van de Tirrel en over de inrichting van het plein. Onlangs kwamen de kinderen met het initiatief om
stilteplaatsen te creëren. Daar hadden ze goede argumenten voor. Dat gaan we nu proberen waar te
maken in een niet gebruikt leslokaal. De kinderen hebben duidelijke ideeën over de inrichting en
formuleren ook zelf de werkafspraken. Deze bespreken ze dan weer in hun eigen groep. Voor ons als
team is het mooi om te zien hoe ze hun eigen ideeën en wensen omzetten in realiteit.
Onlangs is de rapportage van het tevredenheidsonderzoek (nov. 2018) binnen gekomen.
De rapportages met trends worden binnenkort met het team en in de medezeggenschapsraad
besproken. Op onze site is er een samenvatting met de uitkomsten in een zogenaamde publieksposter.
De hele enquête-uitslag is er ook te vinden. Het plan om items op te pakken komt later (na interne
bespreking). Hebt u vragen of opmerkingen over deze enquête of over de geplande acties, dan horen
we dat uiteraard graag.
Tot slot weer terug bij ontwikkeling van onze school. Op 7 maart is er voor het team een studiedag. We
analyseren daar de opbrengsten van de landelijke toetsen en stellen eventueel doelen voor individuele
kinderen of een groep bij. Dat doen we samen als team, omdat we ons samen verantwoordelijk voelen.
Ook wordt er een start gemaakt met het schoolplan. Een (wettelijk verplicht) plan dat de richting bepaalt
aan waar we in 2023 willen staan. Hoe kijken we terug op voorgaande jaren? Waar willen we ons in
ontwikkelen? Wat willen we als school behouden? Deze besprekingen leiden tot een plan dat na
goedkeuring van de medezeggenschapsraad wordt ingediend bij het schoolbestuur en de rijksinspectie.
We houden u op de hoogte.
Jaap Rosema

Scholing teamleden
Naast gezamenlijke studiemomenten is er ook scholing voor individuele teamleden. Zo gaat er
binnenkort een tweetal collega’s naar een congres voor vertrouwenspersonen. Ook ging er een viertal
collega’s naar een masterclass executieve functies in combinatie met rekenspellen, zijn er certificaten
gehaald voor Sprongen Vooruit en gaan er een aantal collega’s naar een masterclass “rekenen met
prentenboeken”.
Landelijke onderwijsstaking op 15 maart; Tiggeldobbe is dicht
Op 15 maart wordt er door veel scholen in het gehele onderwijs gestaakt. De schoolbesturen,
georganiseerd in de PO-Raad, benadrukken dat het belangrijk is dat er nu ècht serieus in het onderwijs
moet worden geïnvesteerd, omdat er in toenemende mate forse en urgente problemen zijn. Zo is er
bijvoorbeeld het groeiende probleem van het lerarentekort. Ook leerlingen zijn hiervan de dupe. De
kwaliteit van ons onderwijs staat steeds meer onder druk. Er moeten nu oplossingen worden gevonden.
De PO-Raad strijdt daarom, onder meer, voor een eerlijker salaris voor werknemers in het primair
onderwijs en met name voor het verminderen van de werkdruk.
In de afgelopen decennia zijn er namelijk steeds meer taken
en verantwoordelijkheden neergelegd bij het onderwijs. In
2017 en 2018 waren er acties door het PO-front. Een
unieke samenwerking van werknemers- en
werkgeversorganisaties. Hiermee is al veel bereikt (270
miljoen voor salarissen en 430 miljoen om werkdruk te
bestrijden). De maatregelen zijn helaas niet voldoende gebleken voor het oplossen van de problemen.
Ook op onze school ervaren we, naast bovengenoemde feiten, problemen om bijvoorbeeld bij ziekte
vervanging te krijgen. Af en toe hebben we daarom groepen moeten verdelen. Ook hebben we helaas
al enkele keren een groep naar huis gestuurd. Met het aanstellen van onderwijsassistenten is er een
aanzet gegeven om de werkdruk te verminderen. Er zijn echter verdere stappen noodzakelijk om ons
onderwijsniveau te kunnen waarborgen en het onderwijs aan onze kinderen op een goed en
hanteerbaar niveau te houden. En zo mogelijk te verbeteren! Omdat de leerkrachten daarin de spil
vormen, wordt er gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. Uiteindelijk zal het vak voor een nieuwe
generatie leerkrachten ook aantrekkelijk moeten zijn!
Steunt u als ouder de gedachte het onderwijs te versterken? Er is in de aanloop naar de landelijke
onderwijs-actieweek van 11 tot en met 15 maart een petitie gestart waar iedere school, opleiding of
sympathisant aan mee kan doen.

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…..:

Digitale geletterdheid - Deel 1: Programmeren
Door digitalisering en technologie verandert de maatschappij continu. We
kunnen nu nog niet voorspellen welke beroepen er zijn als uw kind later
volwassen is. Kinderen moeten nu dus vaardigheden opdoen om zich te
kunnen redden in beroepen van de toekomst.
Eén van die vaardigheden is programmeren: leren op een creatieve manier digitale tools in te zetten bij
het oplossen van een probleem. Met programmeren leren kinderen om in hele kleine stapjes te denken
en steeds te controleren of hun idee nog klopt, maar ook wat te doen als het niet klopt. Ze leren
hiermee een manier van denken die ze later in elk beroep nodig gaan hebben. Hartstikke belangrijk dus
en het is nog eens superleuk ook. Een belangrijk onderdeel van programmeren is coderen: het geven
van een serie logische opdrachten. Daar heeft u, om te beginnen, geen computer bij nodig. Een robot is
wel leuk om erbij te hebben, maar die kunt u ook zelf spelen (of uw kind). Zelfs voor kleuters is dit een

hele leuke activiteit: knip papieren pijlen uit en laat uw kind een route bedenken. Loop dan zelf als
‘robot’ de route die uw kind heeft uitgestippeld. De route kan moeilijker gemaakt worden door obstakels
neer te leggen, waar de ‘robot’ omheen moet lopen. Dit kan buiten, maar ook in huis natuurlijk! Wilt u
met uw kind(eren) met materialen programmeren en coderen?
Klik op onderstaande link en u heeft een mooi overzicht van bruikbaar materiaal per leeftijd.
https://bit.ly/2EfCQ2C (Bron: https//:www.heutink.nl)
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Oud papier:
Koningsspelen:
Centrale eindtoets:
Paasactiviteiten:
Goede vrijdag:
Meivakantie:
2e Paasdag:
Koningsdag:
Bevrijdingsdag:

9 april
12 april
16 t/m 18 april
18 april ’s middags
19 april vrij
20 april t/m 5 mei
22 april (valt in meivakantie)
27 april (valt in meivakantie)
5 mei (valt in meivakantie)

