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Remproef gr 5 en 6:
Veldvoetbal:
Oud papier:
Natuurschool groep 3:
Koningsspelen:
Centrale eindtoets groep 8:
Paasactiviteiten:
Goede vrijdag:
Meivakantie:
2e Paasdag:
Koningsdag:
Bevrijdingsdag:

1 april
3 april
9 april
11 april
12 april
16 t/m 18 april
18 april
19 april vrij
20 april t/m 5 mei
22 april (valt in meivakantie)
27 april (valt in meivakantie)
5 mei (valt in meivakantie)

Welkom op onze school
Evyloes Kremer en Sam Datema in de gele groep, Robbin van der Veen en Lars Siersema in de
groene groep, Finja van Gils in groep 3, Isak van Gils en Lorenzo Evenhuis in groep 5. Fijn dat jullie er
zijn. We hopen dat jullie hier een leuke en leerzame tijd zullen hebben.

Tevredenheidsonderzoek 2018
Eens per 2 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (groepen 5 tot en met 8) en leerkrachten een
schriftelijke tevredenheidsenquête. De uitgebreide rapportages hiervan met trends en vergelijkende
landelijke cijfers zijn of worden binnenkort met het team en in de medezeggenschapsraad besproken.
Gelukkig kregen we, naast kritische opmerkingen, veel positieve respons. De respons van kinderen en
leerkrachten was hoog. Ondanks een aantal reminders was de respons van de ouders met 43 % laag
en een stuk lager dan andere jaren resp. 56% (2013) en 49% (2016). Dit vertekent wellicht enigszins
het beeld. Aan de hand van de uitkomsten beschrijven we actiepunten. Daar zijn we veelal al mee

begonnen. We gaan ook aan de slag met andere verbeterpunten. Deze zullen ook een vervolg krijgen
o.a. in het jaarplan 2019 - 2020. De punten hebben we opgenomen in een korte notitie. Deze is
besproken met de medezeggenschapsraad en het team en te vinden op de site. Natuurlijk brengen we
u op de hoogte van de uitkomsten van deze enquête. Daarom is er allereerst een samenvatting met de
uitkomsten in een zogenaamde publieksposter, die is opgemaakt door het bureau dat het onderzoek
heeft uitgevoerd. De hele enquête-uitslag is er ook te vinden. Zie:
https://www.tiggeldobbe.nl/pagina/248302/Tevredenheid. De uitkomsten van een groot deel van dit
tevredenheidsonderzoek kunt u ook vinden op onze site via www.scholenopdekaart.nl. Dit is een site
waar u alle scholen in Nederland kunt vinden en waar alle openbare zakelijke informatie te vinden is.
Scholen kunnen -als ze dat willen- zelf informatie toevoegen of uitleg geven bij bepaalde cijfers en
uitkomsten. Hebt u vragen of opmerkingen over deze enquête of over de geplande acties, dan horen
we dat uiteraard graag.

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.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april doen wij weer mee aan de Koningsspelen. We starten dit jaar in en om de school met
allerlei spelletjes. Daarna gaan de groepen 3 t/m 8 samen met De 9 Wieken
naar de sportvelden bij het sportpark van Hunsingo. Hier gaan we allerlei
sportactiviteiten doen. Deze ochtend wordt georganiseerd door studenten
van het Alfa College.
Om 12 uur zijn de groepen 1 t/m 3 vrij. De groepen 4 t/m 8 hebben een
koningslunch.
Meer informatie krijgt u via Parro.

Schoolreizen
Joepie, we gaan weer op schoolreis!
Groep 1 en 2:
18 juni
Sanjesfertier, Zwaagwesteinde
Groep 3:
11 juni
Nienoord, Leek
Groep 4 en 5:
26 juni
AquaZoo, Leeuwarden
Groep 6:
Nog een verrassing
Groep 7:
8 t/m 10 mei Schiermonnikoog
Groep 8:
17 t/m 21juni Ameland
Binnenkort ontvangt u meer informatie.

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.

Schooltuintjes
Misschien heeft u de tuinbakken al zien liggen. In samenwerking met Natuur en Milieu Educatie (NME)
en de Welkoop krijgen de kinderen van de Tiggeldobbe hun eigen moestuin. We hebben afgesproken
dat groep 6 hier verantwoordelijk voor is. Het is de bedoeling dat alle kinderen een keer in aanmerking
komen om de tuin te onderhouden. Binnenkort gaan de kinderen er plantjes, groente en fruit in zaaien.
Ook is er een bak voor de kleuters zodat ook zij kunnen gaan zaaien en oogsten..

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 2: mediawijsheid
Kinderen van 0 tot en met 6 jaar weten de digitale wereld razendsnel te vinden. Ze swipen zo naar hun
favoriete filmpjes en apps. Die vaardigheid maakt ze echter niet mediawijs. Jonge kinderen hebben nog
moeite om te begrijpen wat ze op een scherm zien en hebben hun ouders hard nodig om de digitale
wereld te ontdekken. Om ouders en opvoeders te ondersteunen bij de mediaopvoeding introduceerde
Mediawijzer.net het Digi ABCD voor ukkies met concrete tips om uw kind te begeleiden in de digitale
wereld.: https://www.mediaukkies.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2018/04/MUD2018_ABCD-v6.pdf: van
samen kijken en praten naar strategisch omgaan met media.
Heeft u zelf vragen over mediawijsheid of wilt u zien welke vragen er zoal gesteld worden door andere
ouders? Kijkt u dan eens op :

dé vraagbaak voor ouders voor vragen over media en mediagebruik van kinderen (0-18)
https://www.mediaopvoeding.nl
Redactie ICT werkgroep L&E

Mei 2019

Meivakantie:
Weer naar school:
Oud papier:
Kriebelbrigade:
Sportdag:
Verkeersexamen groep 7:
Viering groep 3 en groep 4/5:
Hemelvaartsdag

19 april t/m 5 mei
6 mei
7 en 28 mei
8 mei
22 en 23 mei
28 mei
24 mei
30 mei vrij (en vrijdag 31 mei)

