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Weer naar school:
6 mei
Groep 7 Schiermonnikoog:
8 t/m 10 mei
Oud papier:
7 en 28 mei
Kriebelbrigade:
8 mei
Avondvierdaagse
20 t/m 23 mei
Sportdag 5&6:
22 mei
Sportdag 7&8:
23 mei
Viering groep 3 en groep 4/5: 24 mei
Verkeersexamen groep 7:
28 mei
Oud Hollandse spelletjes bij de Twaalf Hoven groep 6: 29 mei
Hemelvaartsdag
30 mei vrij + vrijdag 31 mei vrij

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.
Goed onderwijs streeft naar goede opbrengsten en niet alleen goede resultaten. Goede resultaten in de
vorm van goede Cito-uitslagen, mooie scores op toetsen vanuit de methodeboekjes, zijn belangrijk. Maar
opbrengsten zijn breder. Zo vinden we het belangrijk dat kinderen samen sporten en leren winnen en
verliezen. Dat kinderen in aanraking komen met culturele uitingen. En dat kinderen bijvoorbeeld leren om
door te zetten, met elkaar samen te werken en conflictjes leren oplossen. Ook dat hoort bij een goede
ontwikkeling van kinderen. Aan deze opbrengsten werken we dagelijks. Maar terug- en vooruit kijkend
zien we mooie hoogtepunten. Denk even terug aan de jaarlijkse projectweek; een verrijking voor alle
kinderen (en leerkrachten). Ook het jaarlijks schaatsen is zoiets wat wij standaard in ons pakket hebben.
En als ik dan hoor dat sommige kinderen met grote tegenzin (angst voor het onbekende?) naar Groningen
gingen en daarna enthousiast terugkomen, ben ik blij voor hen! Vooruit kijkend gaan we weer op
schoolreis, komt er een sportdag aan en zijn er extra lessen en een uitstapje in het kader van de Tweede

Wereldoorlog. Belangrijke opbrengsten voor onze kinderen. Een ook daar spelen de leerkrachten een
belangrijke rol. Een rol die zij kunnen spelen door samen als een hecht en stabiel team op te trekken.
Rots en Water
Wij vinden een goede sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Daarom hebben we
daar een uitgebreide notitie voor opgesteld (zie ook:
https://www.tiggeldobbe.nl/pagina/248394/Pedagogisch+klimaat). De uitgangspunten van waaruit we
werken staan hier beschreven. Ook is er uitgebreid aandacht voor pestpreventie. We zijn tevreden over
deze aanpak en insteek. Toch hebben we besloten om standaard in groep 4 het programma ‘Rots en
Water’ te introduceren. Rots en Water is een psycho-fysieke sociale vaardigheidstraining voor jongens
en meisjes. Dat wil zeggen je leert lichamelijk stevig staan, waardoor je deze stevigheid ook mentaal en
sociaal verder gaat ontwikkelen en ervaren. Dat geeft een extra goede basis voor de kinderen en de
pedagogische aanpak van de leerkrachten. Vanaf 7 mei gaat Annemiek van Dijk, gecertificeerde Rots
en Watertrainer en tevens onze vakleerkracht gymnastiek met het Rots en Water programma
starten. (zie ook: www.rotsenwater.nl)
Jaap Rosema

Winsum Beweegt van start
De afgelopen periode heeft u wellicht de folder van Winsum Beweegt in de
brievenbus ontvangen. Tussen 1 april en 30 juni zijn er meer dan 70
verschillende kennismakingscursussen op het gebied van bewegen te
volgen. Met het afwisselende aanbod probeert Winsum Vitaal in
samenwerking met beweegaanbieders uit Winsum en omgeving aan te
sluiten bij de verschillende doelgroepen. We hopen door middel van Winsum
Beweegt de drempel om te gaan bewegen te verlagen, zodat nog meer
mensen in beweging komen en de voordelen hiervan kunnen ervaren. Meer
weten? Ga naar www.winsumvitaal.nl

Power to the platteland met de Tirrel
Over een paar jaar verhuist onze school naar de Tirrel. Daar zijn we, voor zowel de filosofie als het gebouw,
blij mee en daar werken we hard aan.
De Tirrel is één van de projecten die door VPRO Tegenlicht is uitgekozen om deel te nemen aan een
landelijke verkiezing over plattelands-pioniers. Onder het mom van "Power to the platteland" zoekt VPRO
Tegenlicht projecten of initiatieven die zich inzetten voor de samenleving van de toekomst. Volgens VPRO
Tegenlicht zijn wij met de Tirrel "vernieuwers” en kunnen wij anderen inspireren met ons realiseerbare idee
over de combinatie van zorg, onderwijs, de buurt, vrije tijd
en sport. VPRO Tegenlicht biedt de Tirrel hiermee
landelijke bekendheid. Dat vinden we erg mooi. Want de Tirrel is
power en uniek voor het platteland van Noord-Groningen. Ja, zelfs
uniek in Nederland.
Naast de Tirrel zijn ook andere projecten uitgekozen. Het publiek
kan stemmen op het beste idee. Over de winnaar wordt een
documentaire gemaakt. Wij vinden de Tirrel natuurlijk het mooiste
en beste idee. Immers: de Tirrel gaat over de samenleving van
morgen, we verbinden jong met oud en traditie met innovatie.

Stem op de Tirrel! Verkiezing VPRO Tegenlicht
Daarom ons verzoek: geef de Tirrel ook jouw stem. Dat kan op:
https://pioniers.op.vpro.nl of
https://pioniers.op.vpro.nl/nominee/Siep-Smidts%2C-Jaap-Rosema%2C-Hilda-Boskers-en-AlexanderLont.html
Ben je net zo enthousiast als wij? Deel dan dit bericht met vrienden, kennissen en alle anderen die ons idee
een warm hart toedragen.

Volgend jaar
Het komende jaar zullen we net als nu met negen groepen gaan werken. Zoals we er nu tegen aan
kijken schuiven de groepen allemaal door. Let wel: er kunnen hier en daar nog kleine verschuivingen
plaats vinden. In juni hoort u hoe de indeling precies zal zijn.

Leerkrachten
Juf Miranda is op 25 april bevallen van dochter Marit. Wij feliciteren juf Miranda en
haar gezin met dit mooie nieuws. En wensen haar een mooie kraamtijd toe.
Juf Diana is nog steeds afwezig. Zij re-integreert op een andere school en dat gaat gelukkig de goede
kant op.
Carien is ook op de weg terug. Zij is weer een aantal uren per week aan de slag. Zolang ze nog niet
geheel is hersteld wordt ze voor één dag vervangen door Corinne Schuit en voor nog een dag door
Nicole Huisman.

Opening NME
Op woensdag 8 mei vindt de officiële opening plaats van Natuur en Milieu Educatie. Twee groepen van
de Tiggeldobbe en de Piramiden en bewoners van de Twaalf Hoven zijn om 11:00 uur present om de
opening te verrichten. Dat gebeurt bij de vijver tussen beide scholen. De kinderen mogen dan alvast op
ontdekking rond de vijver en leren en beleven wat er zoal leeft in deze biotoop.
Vrijwilligers hebben leskisten en programma’s ontwikkeld voor de basisscholen op het gebied van
natuur en milieu. Nu wordt het ons heel
aantrekkelijk gemaakt om met kinderen de
natuur in te gaan en daar te ontdekken en te
leren. Voorlopig zijn er vrijwilligers
beschikbaar op de donderdag en vrijdag.
Maar misschien voelt u
zich wel geroepen? Dan kunnen we op meer
dagen in de week gebruik maken van het aanbod. U kunt zich aanmelden. Neem vooral een kijkje op
de site van NME

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, 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 3: ICT basisvaardigheden
Na deel 1 (programmeren ) en deel 2 (mediawijsheid) gaat het in deze nieuwsbrief over ICT
basisvaardigheden. We leggen uit wat er mee bedoeld wordt en waarom deze vaardigheden zo
belangrijk zijn.
Kunt u zich een dag herinneren waarop u geen digitale middelen gebruikte? Geen smartphone, geen
tablet, geen digitale TV? Waarschijnlijk moet u diep graven en tot de conclusie komen dat u dat niet
meer weet. Niet alleen volwassenen, ook kinderen krijgen dagelijks te maken met een vorm van digitale
media: thuis een filmpje of digitaal prentenboek bekijken, een spelletje spelen op de iPad, op school
digitaal leren en informatie zoeken op het internet.
De vaardigheden om goed en veilig met digitale middelen om te gaan, worden niet vanzelf beheerst,
die kunnen en moeten aangeleerd worden. Onder de noemer “ICT basisvaardigheden” gaat het dan
om:
▪ Het kunnen bedienen van digitale middelen, de mogelijkheden leren kennen maar ook de
beperkingen;
▪ Kunnen werken met software als Word, Powerpoint, Excel, Foto- en Videobewerking, Samenwerking,
Internet;
▪ Veilig en bewust met de digitale middelen en persoonlijke gegevens om kunnen gaan.
Uw kind(eren) is/zijn thuis vast en zeker regelmatig bezig met digitale middelen. Help hen zo bewust en
veilig mogelijk met de digitale wereld om te gaan door samen keuzes te maken, mee te kijken, te praten

over wat ze doen en/of meegemaakt hebben. Samen vaardiger en digitaal geletterd.
Kijktip: https://bit.ly/2Ixzmwf (duur 3.30 min.)
Redactie ICT werkgroep Lauwers en Eems
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Studiedag, kinderen vrij:
2e Pinksterdag:
Viering onderbouw:
Meesters en juffen dag:
Schoolreis groep 8:
Oud papier:

7 juni
10 juni vrij
12 juni
13 juni
17 t/m 21 juni
18 juni

