
Voorwoord 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwe informatiekalender van onze school. Een kalender met info, waarin u ook zelf 

onderwerpen toe kan voegen en daarmee de kalender persoonlijk maken. 

Het is tevens een naslagwerkje met mailadressen, roosters, data en andere zakelijke informatie. 

We hopen dat u het doorneemt en zult bewaren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die natuurlijk 

stellen aan de groepsleerkracht. 

 

Nieuwe ouders ontvangen naast deze informatiekalender ook de schoolgids. Hierin staat meer 

inhoudelijke informatie over de school. U moet hierbij denken aan o.a. de visie van onze school, de 

resultaten, de organisatie en de manier waarop we ouders betrekken bij school. Veranderingen in 

de schoolgids worden jaarlijks opgenomen in een nieuwe versie die beschikbaar is op de site van 

de school (www.tiggeldobbe.nl).   

 

Daarnaast krijgt u de maandelijkse Tiggeltjes via Parro toegezonden. Deze staan ook op onze site.  

Hebt u vragen, mist u informatie of zijn er onduidelijkheden, dan horen we dat natuurlijk graag. 

 

Voor meer informatie over ons schoolbestuur en algemene regelingen en afspraken voor alle 

scholen verwijzen we u naar www.lauwerseneemspo.nl 

 

 

 

Mede namens het team, ouderraad en medezeggenschapsraad, 

Jaap Rosema, directeur  

 

Winsum, augustus 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lauwerseneemspo.nl/


Onderwijs voor de toekomst… 
 

….dat is het motto, waar kinderen en leerkrachten dagelijks aan werken.  
Dat klinkt logisch en dat is het ook. Bij de Tiggeldobbe staat de ontwikkeling van het kind centraal 
en wordt samengewerkt met het kind en de ouders om de kinderen voor te bereiden op de steeds 
veranderende wereld. Een wereld waarin kinderen zelfstandig (en samen met anderen) keuzes 
moeten leren maken en waar ze met kennis, vaardigheden en creativiteit hun eigen (gedroomde) 
toekomst in kunnen vullen. Het motto dat we gebruiken en onze missie geeft goed weer waar wij 
voor willen staan. Ons logo met de vlieger is daarvan een voorbeeld. 
 
Een vlieger spreekt tot de verbeelding: het staat symbool voor het uitvliegen, de stijgende lijn en de 
wijde wereld in vliegen. Er is slechts een touwtje -de begeleiding bij de ontwikkeling- nodig om het 
te laten stijgen. Het is het beeld waarbij de natuurlijke ontwikkeling en de groei van een kind, 
evenals de begeleiding en uitdaging van het talent wordt verbeeld. De drie kleurige driehoeken 
staan symbool voor de elementen kind, ouders en school. De vliegervorm verbeeldt de 
onlosmakelijke verbinding van de drie elementen met elkaar: kind, ouders en school hebben elkaar 
nodig om de ontwikkeling voor ieder kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Ons schoolbestuur 

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Onder het bestuur vallen 15 
basisscholen en Het Hogeland College (HHC) met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De 
scholen bevinden zich in de gemeente Het Hogeland en Westerkwartier. Het schoolbestuur heet 
officieel: Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter: 
Schoolbestuur L&E. Er zijn vijf bestuursleden. Hun namen kunt u vinden in de schoolgids, hoofdstuk 
1. Het bestuur. 
 
Postadres:  Schoolbestuur L&E, Postbus 5, 9989 ZG Warffum  
E-mail adres: schoolbestuur@lauwerseneems.nl 
Bezoekadres: Noorderstraat 13 in Warffum 
Telefoon: (0595) 424955  
Internet: www.lauwerseneems.nl 
De heer Aris Fickweiler is directeur-bestuurder Primair Onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en 
Eems.  De heer Fickweiler is te bereiken via secretariaatpo@lauwerseneems.nl Tel: 0595-424955 

Schoolleiding 

Jaap Rosema is de directeur van onze school.  

 
De Tirrel een nieuw gebouw voor onze school   
 

Zoals het nu lijkt gaan we in 2023 naar een nieuwe school. Het is de bedoeling onze 
school samen met c.b.s. de Piramiden en verpleeghuis De Twaalf Hoven onder één 
dak te brengen. Dat gebouw heet de Tirrel. Het is een gebouw waar ook ruimte is 
voor de buurt en sport. We zijn over deze ontwikkelingen erg enthousiast. Een nieuw gebouw, waarin 
we de verbinding zoeken met de andere gebruikers en waar we in onze eigen vertrouwde sfeer van 
veiligheid, elkaar kunnen ontmoeten. Onze school blijft daarin een zelfstandige school. Een 
klankbordgroep van leerkrachten en ouders denkt mee in dit proces. Ook onze leerlingenraad heeft 
hierbij inbreng. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt de ontwikkelingen 
volgen via www.detirrel.nl.  
Ook kunt u zich via de site inschrijven voor de nieuwsbrief.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lauwerseneems.nl/
mailto:secretariaatpo@lauwerseneems.nl
http://www.detirrel.nl/


Regeling school- en vakantietijden 

De groepen 1 t/m 4 moeten in totaal 3520 uur naar school, in de groepen 5 t/m 8 is dat minimaal 
4000 uur. Leerlingen mogen niet langer dan 5,5 uur per dag naar school.  

 
Schooltijden Groep 1 t/m 3 Groep 5 t/m 8 
Maandag 8.25 -14.15 uur 8.25 -14.15 uur 
  
Dinsdag 8.25 -14.15 uur 8.25 -14.15 uur 
  
Woensdag 8.25 -14.15 uur 8.25 -14.15 uur 
 
Donderdag 8.25 -14.15 uur 8.25 -14.15 uur 
  
Vrijdag 8.25 -12.00 uur 8.25 -14.15 uur  
        
De leerlingen mogen ’s morgens vanaf 8.10 uur naar binnen. 
In overleg met de leerkracht mogen de jongste kleuters op vrijdag ook thuisblijven 
voor een bepaald periode.  Dit is soms fijn vanwege vermoeidheid of gewenning. 

Gymnastiekrooster Accommodatie Ripperdahal, Hamrik 4, Winsum 

Dinsdag en donderdag 

 

  

 

  

Wieltjesdagen 

2021 2022 

23 september 3 maart 

7 oktober 7 april 

11 november 12 mei 

 9 juni 

7 juli 

 
 
 
 
 
 

Ochtend Groep 

08.25 - 09.10 3 

09.10 – 09.50 4 

09.50 – 10.30 5 

10.30 – 11:10 6 

11:10 – 11.50 7a 

Middag  

12.45 – 13.30 7b 

13.30 – 14.15 8 



De kleutergroepen krijgen gymnastiek in ons speellokaal, of ze gaan tijdens de speeltijden naar 
buiten. 
De kinderen van de andere groepen hebben twee keer per week gymnastiek. Alle groepen hebben 
les van onze vakleerkracht Annemiek van Dijk. 
Voor hen geldt dat gymkleding en schoenen verplicht zijn. Lange haren moeten in een staart en 
geen sieraden om. Als kinderen niet mee kunnen doen met de gymles, dan verwachten wij een 
gemotiveerd verzoek van de ouders aan de groepsleerkracht. 
 

Vakantierooster 2021 - 2022 

Vakantie Datum 

Herfstvakantie 

 
maandag 18 oktober 2021  t/m 
vrijdag 22 oktober 2021 
 

Kerstvakantie 

 
maandag 27 december 2021  
t/m vrijdag 7 januari 2022 
 

Voorjaarsvakantie 

 
maandag 21 februari 2022            
t/m vrijdag 25 februari 2022 

 

Goede vrijdag vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag maandag 18 april 2022 

Meivakantie 
 
maandag 25 april 2022  t/m 
vrijdag 6 mei 2022 

Koningsdag Valt in de meivakantie 

Bevrijdingsdag 
 

Valt in de meivakantie 
 

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022 en 

 vrijdag 27 mei 2022 

Pinkstermaandag 
 

maandag 6 juni 2022 
 

Zomervakantie 
 
 

maandag 18 juli 2022  t/m 
zondag 28 augustus 2022 
 

Margedagen 2021-2022  
 

Margedag Datum 

Margedag  vrijdag 24 september 2021 

Margedag  vrijdag 12 november 2021 

Vrije middag  Sinterklaasviering vrijdag 3 december 2021 

Margedag voor kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 

Margedag  vrijdag 4 februari 2022 

Vrije middag voor voorjaarsvakantie vrijdag 18 februari 2022 

Margedag  donderdag 14 april 2022 

L&E dag woensdag 25 mei 2022 

Margedag  dinsdag 7 juni 2022 

Vrije middag voor zomervakantie vrijdag 15 juli 2022 



De samenstelling van het team (zie voor mailadressen verder op) 

Groep groen   Jeannette Veldhuis en Nicole Huisman (vrijdag) 
Groep geel  Fien Veldstra en Vanessa Frankes 
Groep 2  Chanine Wassenaar (vrijdag) 
Groep 3  Hilda van Wijk en Wilma Loonstra (Chanine Wassenaar) 
Groep 4  Miranda Visser en Maaike Brilstra 
Groep 5  Emiel de Jong en Hilda van Wijk 
Groep 6  Rivka Veenker en Vanessa Frankes 
Groep 7  Mitzy Meeuwissen en Vera Gramsbergen  
Groep 7  Jan ten Harkel en Frederika Klatter 
Groep 8  Jeroen Fekkes en Frederika Klatter 
 
Monique Postma en Chanine Wassenaar ondersteunen als onderwijsassistenten o.a. bij de 
kleutergroepen en groep 3. 
Vanuit de extra “coronagelden” ondersteunen Janke Koopmans, Mitzy Meeuwissen en Vera 
Gramsbergen kinderen/ groepjes.  
(We werken zoveel mogelijk met vaste invallers, die onze kinderen en de school goed kennen.) 
 
Intern begeleiders (zorg): Joke Bloem, Anita Larkens en Nicole Huisman   
Lichamelijke opvoeding:  Annemiek van Dijk 
Directeur: Jaap Rosema 
Administratie: Ellis van der Laan   
Vertrouwenspersoon: Rivka Veenker 

Medezeggenschapsraad 

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit orgaan heeft als doel ouders 
en leerkrachten medezeggenschap te geven. De leden van de MR worden eens per drie jaar 
(schriftelijk) gekozen. De vergaderingen van de MR worden aangekondigd op de Tiggeltjes en zijn 
in principe openbaar. Het reglement en de verslagen staan op de website. 

Medezeggenschapsraadsleden 

Personeel: Hilda van Wijk, Janke Koopmans, Miranda Visser (voorzitter) en Nicole Huisman 
Ouders: Hans Kremer, Jolanda Olinga, David Bos en Marjolijn Valkema. 
De directeur is adviserend lid. 

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit de groepsouders van alle groepen. Bijna alle groepen hebben twee 
ouders die de groep vertegenwoordigen. De ouderraad verzorgt de leuke extraatjes die zo 
onmisbaar zijn voor een school. U kunt hierbij o.a. denken aan het organiseren van het 
sinterklaasfeest, het kerstbuffet op het plein, Pasen, schaatsles, schoolfoto’s, de projectweek en de 
laatste schooldag. Ook het verzorgen van de feestelijke slotavond van groep 8 hoort hierbij.  
Groepsouders zitten in principe, vanwege de continuïteit, drie jaar in de ouderraad. Daarna maken 
zij plaats voor nieuwe belangstellenden. Het wisselmoment is in het begin van het nieuwe 
schooljaar, van elke groep. Opgave gaat via de groepsleerkracht. Ook hebben twee leden van het 
team zitting in de ouderraad. 
Zodra alle ouderraadsleden bekend zijn worden de namen van de groepsouders op de Tiggeltjes 
vermeld. De namen van de ouderraadsleden kunt u ook op onze website vinden.  

Ouderbijdrage 

Er zijn geen kosten verbonden aan het onderwijs op onze school. Om extra activiteiten voor de 
kinderen te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van € 20, = per kind 
aan de ouders. Het rekeningnummer van de Rabobank is: NL63 RABO 0155 2974 73, ten name 
van OR Obs Tiggeldobbe. Als kinderen in de loop van het schooljaar op school komen, wordt van 
de ouders een evenredig deel gevraagd. De penningmeester van de OR int en beheert het geld. 
Met deze vrijwillige bijdrage organiseert de OR o.a. het sinterklaasfeest en het kerstbuffet op het 
plein. Ook worden er met het geld jaarlijks leesboeken voor alle groepen aangeschaft en maakt de 
Ouderraad het mogelijk dat de groepen 5 en 6 schaatsles in Kardinge kunnen volgen. Verder zorgt 



de OR voor koffie en thee tijdens informatie- en andere avonden. Op de laatste schooldag verzorgt 
de OR pannenkoeken en is er voor iedere leerling een ijsje. Tijdens de slotavond van groep 8 zorgt 
de OR voor een disco en een afscheidscadeau. 
De penningmeester legt verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. In de 
Tiggeltjes leest u af en toe over de activiteiten van de Ouderraad. 

 
Stoetbomen 
Kinderen van de groep 3 krijgen aan het eind 
van de eerste schooldag een stoetboom. De 
“bovenmeester” zal aan ieder kind een 
prachtig versierde tak met broodjes en andere 
verrassingen uitdelen. Hiermee houdt onze 
school een oude traditie in stand.  
De eerste schooldag was voor veel kinderen in 
Nederland en diverse Duitstalige landen een 
bijzondere dag. Zij begonnen aan een nieuw 
avontuur in hun nog jonge leven en dat werd benadrukt door aan deze nieuwe leerlingen zoete 
lekkernijen of geschenken in broodvorm te geven. In diverse dorpen op het Groningse platteland 
wordt deze traditie in stand gehouden in de vorm van stoetbomen. 
Volgens de overlevering groeiden deze stoetbomen op de zolder van de school. Jongens uit de 
hoogste klassen zorgden er tijdens de eerste schooldag voor dat deze bomen met veel lawaai en 
gestommel werden ‘omgehakt’. De kleintjes zaten ondertussen in hun lokaal met spanning te 
wachten. Als zij braaf waren geweest kregen zij een stoetboom waarna de hele school in optocht 
door het dorp trok. 
Een stoetboom bestaat van oudsher uit een tak waaraan broodjes worden gehangen. Begin 20e 
eeuw waren het alleen maar takken met brood. Tegenwoordig worden ze ook versierd en naast 
wittebroodjes hangen er ook andere traktaties in.   
Groningen 
Waarom deze traditie overigens alleen in de provincie Groningen heeft standgehouden, is niet 
bekend. Het stoetboompje wordt hier wel beschouwd als een variant op de Palmpasenstokken en 
Meitakken uit de meer zuidelijk gelegen provincies. Ook veronderstelt men dat de stoetboom in 
verband staat met de ‘slag met de boensroede’ (roede van zwarte Piet). Op de eerste schooldag 
werd de schooljeugd zogezegd met een stok de school ‘ingeslagen’, terwijl ze de laatste dag voor 
de vakantie de school werd ‘uitgeslagen’. Uitleg: voor vakantie werd vroeger wel het woord ‘uitslag’ 
gebruikt. 
 
Op onze school houden we vast aan het uitdelen van de stoetbomen in groep 3. De is de oude 
eerste klas van de lagere school. 
 

Voor- en naschoolse opvang 

Alle basisscholen in Nederland bieden de mogelijkheid tot opvang voor een dag vullend 
programma voor kinderen van 4 tot 13 jaar, van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds door de 
buitenschoolse opvang. Indien u gebruik wilt maken van de voor- en/of naschoolse opvang, 
dan kunt u contact opnemen met Kids2b (www.kids2b.nl  050-3688000), Calimero 
(calimerokinderopvang.nl   06-44743917) of  Kinderopvang Het Hogeland. 
(https://kinderopvanghethogeland.nl/  06-23879612). Dit zijn professionele organisaties voor 
kinderopvang. Naast de voor- en naschoolse opvang, wordt ook de opvang op margedagen en 
vakanties geregeld.  

Wat betreft de financiering van de opvang is wettelijk bepaald dat de ouders een overeenkomst 
sluiten met een kinderopvanginstelling voor naschoolse opvang of gastouderopvang. Ouders 
betalen de factuur zelf. Via de belastingdienst, onderdeel zorgtoeslag (kinderopvangtoeslag), 
betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. Het deel dat de overheid door middel van de 
kinderopvangtoeslag betaalt, verschilt per gezin. Dat is namelijk afhankelijk van het 
brutogezinsinkomen per jaar. Deze kinderopvangtoeslag wordt door de ouders aangevraagd bij de 
Belastingdienst: www.toeslagen.nl.  
Via deze website kunt u zelf berekenen wat uw bijdrage van de overheid is voor de naschoolse 
opvang. Voor meer informatie verwijzen we u tevens naar de schoolgids en onze site. 

http://www.kids2b.nl/
https://calimerokinderopvang.nl/
https://kinderopvanghethogeland.nl/
https://www.google.com/search?q=kinderopvang+het+hogeland&oq=kinder&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.1268j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

We willen heldere en directe communicatie met onze ouders en kinderen. Dat doen we digitaal, 
vandaar dat het belangrijk is dat u uw actueel emailadres tijdig aan ons doorgeeft. 
Via onze website kunt u plannen, verslagen en uitgangspunten teruglezen. Op de site is tevens 
informatie te vinden van de medezeggenschapsraad (MR). Ook onze leerlingenraad heeft een 
vaste plek op de site. 
 
Alle ouders/verzorgers krijgen onze maandbrief de Tiggeltjes via Parro toegezonden. In dit 
nieuwsbulletin vindt u allerlei nieuwtjes en belangrijke (feestelijke) activiteiten worden vermeld. Ook 
schrijft de directeur maandelijks een stuk over de ontwikkelingen van ons onderwijs. Deze 
informatie kunt u ook terugvinden en lezen op onze site. Ook kunt u ons volgen op Facebook en 
Instagram.   
Via Parro wordt u rechtstreeks door de leerkracht geïnformeerd over actuele zaken. U kunt de app 
downloaden via de App-store of via de Play Store. Een code krijgt u van de leerkracht bij 
binnenkomst op onze school 
Voor algemene informatie over het onderwijs kunt u via telefoonnummer 0800-5010 vragen stellen. 
 

Foto’s en filmpjes  

Het gebeurt regelmatig dat ouders, opa’s, oma’s en bekenden foto’s nemen van schoolactiviteiten 
en deze foto’s, waar leerlingen en leerkrachten op staan, plaatsen op bijvoorbeeld hun 
Facebookpagina. Dit mag niet zonder toestemming van de betreffende ouders en/of leerkracht!! 
Velen realiseren zich niet, dat het zo plaatsen van foto’s en berichten op het internet 
onomkeerbaar is. Zodra een foto op het net wordt gezet, komt die daar nooit meer vanaf.  
Het plaatsen van foto’s kan consequenties hebben voor de privacy van kinderen, ook als ze al lang 
en breed volwassen zijn. Misschien vinden ze het dan helemaal niet zo leuk meer dat hun 
kinderfoto's nog door de hele wereld bekeken kunnen worden. Daarnaast ontwikkelt de software 
voor gezichtsherkenning zich op dit moment razendsnel, waardoor je aan de hand van een eigen 
foto binnenkort heel makkelijk die oude schoolfoto's weer terug kunt vinden. Waar ze zich ook 
bevinden op het internet.  
Wilt u toch foto’s plaatsen, vraag de ouders en de leerkrachten dan om toestemming. Zie 
ook privacy voor het privacyreglement van Lauwers en Eems. 
 

Kinderen en ICT 

Informatie- en communicatietechnologie maakt deel uit van ons allemaal. Kinderen zijn steeds 
jonger online. Ze zien het gebruik van internet en alle mogelijkheden er omheen (ook op school!) 
en het is daarmee onderdeel van hun wereld. Net als zo veel dingen in de fysieke wereld moeten 
ze natuurlijk ook met de virtuele wereld op tablet en computer leren omgaan.  
Wij vinden het van belang dat ze daarom ook leren omgaan met alles wat hier mee te maken heeft. 
Vandaar dat alle kinderen vanaf groep 1 gemiddeld 30 minuten per week les krijgen om ICT-
vaardig te worden. Dat houdt in dat ze basiskennis aanleren, media-wijs worden, digitaal geletterd 
worden en in aanraking komen met computational thinking. Aan het eind van de basisschool 
hebben kinderen veel kennis om verantwoord om te gaan met ICT. We gebruiken hier voor het 
programma van Basicly (www.basicly.co )   

(maandelijks publiceren we in de Tiggeltjes een artikeltje over Kinderen en ICT. Het kan u helpen 
samen met uw kind de digitale wereld veilig te ontdekken.) 
 

Portfolio / rapportage 

Kinderen krijgen 2 keer per jaar een map mee met daarin hun portfolio. Hierin is de ontwikkeling 
van het kind te zien. De kinderen worden betrokken bij de inhoud van het portfolio. Het gaat o.a.  
over hoe ze zichzelf zien en het beeld van de leerkracht. Samen vullen ze de ontwikkelcirkel in en 
formuleren op basis daarvan doelen voor de komende periode. Onderdelen van het portfolio zijn 
onder andere: dit ben ik, mijn ontwikkeling en hier ben ik trots op (denk aan werkstukken en 
poëzie).  
Naast overzichten van de vorderingen op de vakgebieden en algemene zaken, zijn er vanaf groep 
3 ook de scores van de landelijke CITO-volgtoetsen opgenomen. Deze zijn twee keer per jaar 
(februari en juni). De opbrengsten van de kinderen (en de school) worden dan op een paar 

http://www.lauwerseneemspo.nl/AVG
http://www.basicly.co/


vakgebieden vergeleken met alle kinderen en scholen in Nederland. Ouders zijn soms blij verrast 
of schrikken van de resultaten, omdat er bijvoorbeeld verschil is tussen methodetoetsen op school 
en de landelijke CITO toetsen. Methodetoetsen gaan over een aantal weken van de behandelde 
stof en CITO toetsen over stof die niet specifiek is behandeld in de afgelopen periode. Zo’n verschil 
hoeft op zich niets te betekenen.  
De kleuters krijgen eind groep 2 hun portfolio mee. 

Informatievoorziening over uw kind en de groep  

28 september 2021 is de “tafeltjesmiddag”. Uw kind(eren) zal u vertellen wat er het komende jaar 
op de planning staat en hoe we met elkaar werken. Deze middag zal tussen 16.30 en 18.30 uur 
plaatsvinden.  
In de eerste weken na de zomervakantie vinden er kennismakingsgesprekken plaats in de 
groepen 4 t/m 8.  Aan de hand van een ingevulde ontwikkelcirkel is er een gesprek met kind en 
ouders over het komende jaar  
Daarnaast hebben we de 10-minuten gesprekken. We stellen u samen met uw kind (vanaf groep 
5) drie keer per jaar in de gelegenheid om te komen praten met de leerkracht. Deze gesprekken 
gaan over de vorderingen en de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast 
kunnen we u in februari en juli op de hoogte brengen van de opbrengsten van de CITO 
volgtoetsen.  
 
In november zijn er spreekavonden op verzoek van de ouders of de leerkracht.  
Na uitreiking van het 1e port folio in februari worden alle ouders uitgenodigd.  
In de groepen 6 en 7 wordt aan de hand van de plaatsingwijzer een voorlopig advies voor 
voortgezet onderwijs gegeven. In het voorjaar zijn er adviesgesprekken voor de kinderen en 
ouders van groep 8 over de keus van een school voor voorgezet onderwijs. 
Aan het eind van het jaar is er een eventueel derde gesprek mogelijk op verzoek van de 
leerkracht(en) of ouder(s). 
 
Vanzelfsprekend kunt u altijd tussendoor een afspraak met de leerkracht van uw kind blijven 
maken of, als daartoe aanleiding is, zal de leerkracht contact met u opnemen.  
Dat geldt ook voor de schoolleiding. Tevens kunt elke eerste maandag van de maand zonder 
afspraak binnenlopen bij Jaap Rosema. 
Mocht u een keer een ochtend of een middag mee willen draaien in de groep, dan kunt u een 
afspraak maken met de leerkracht. U kunt dan zien hoe het eraan toe gaat in de groep van uw 
kind. 

Regels voor vervroegde vakantie, verlate terugkomst of extra vakantie 

Verlengen van een vakantie is -bijzondere omstandigheden 
daargelaten- niet mogelijk. Verlengen van de zomervakantie 
is wettelijk verboden.  
Wat die bijzondere omstandigheden zijn is, zolang het niet meer 
dan tien schooldagen betreft, ter beoordeling van de directeur. In 
de schoolgids en op de site staat een uitgebreide beschrijving 
van de bijzondere omstandigheden. 

Hoe aan te vragen 

Verzuim, maximaal 10 dagen, anders dan door ziekte moet altijd 
ruim vooraf (indien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden 
aangevraagd bij de directeur. U kunt een aanvraagformulier 
hiervoor ophalen bij de directeur. Hij maakt een afweging volgens 
wet- en regelgeving en neemt een beslissing. Indien u het 
hiermee niet eens bent, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar. 



Algemene informatie 

De eerste kennismaking 

Vlak voor de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij alvast vijf dagdelen meedraaien in de 
kleutergroep. De leerkracht van de betreffende groep neemt ongeveer 10 weken van tevoren 
contact met u op voor een kennismakingsbezoek op school. Tijdens deze kennismaking wordt o.a. 
het intakeformulier doorgenomen. Er worden allerlei zaken besproken die van belang zijn voor een 
goede begeleiding van uw kind. Daarna is de inschrijving definitief. Kinderen die vóór 1 oktober 
vier jaar worden, mogen direct na de zomervakantie naar school. 
Als de kinderen van de peuterspeelzaal komen, is er soms sprake van een zogenaamde warme 
overdracht. Dit houdt in dat de leidster van de peuterspeelzaal gegevens van het kind doorgeeft en 
zo nodig bespreekt met de groepsleerkracht. Na ongeveer een maand neemt onze 
groepsleerkracht dan weer contact op met de peuterspeelzaal om te melden hoe de overgang is 
verlopen. 

Toegangen tot de school 

’s Morgens vanaf 8.10 uur is de school voor alle kinderen en ouders (niet tijdens corona) geopend. 
De kleuters gebruiken de ingang bij het onderbouwplein. De kinderen van groep 3 en 3/4 
gebruiken de middelste deur bij het grote plein en de groepen 5 en 5/6 gaan door de deur aan de 
kant van de Meeden. De groepen 8 en 6/8 gebruiken de middelste deur van de ‘Overkant’ en de 
groep 7 de zijdeur.  

Wachten op uw kind 

Als u uw kind op komt halen, vragen wij u om buiten te wachten. De leerkrachten kunnen de lessen 
dan rustig afsluiten. De onderbouwgroepen hebben een eigen plaats op het kleuterplein. Ouders 
kunnen daar hun kind bij de juf ophalen. Die kan dan zien of elk kind opgehaald is; dat is wel zo 
veilig. 

Vieringen 

Een aantal keren per jaar vinden vieringen plaats. Dan verzorgen twee groepen een voorstelling 
voor de andere groepen. Alle groepen komen zo in de loop van het jaar aan de beurt. 

 
Onderbouw  woensdag 16 februari 2022 
Groepen 7a en b donderdag 10 maart 2022 
Groepen 3 en 4 vrijdag 8 april 2022 
Groepen 5 en 6 woensdag 20 april 2022  
  
Groep 8 heeft als viering de musical aan het eind van het jaar op vrijdag 8 juli 2022. 
De ouders van de leerlingen die optreden zijn van harte welkom. De vieringen worden van tevoren 
aangekondigd op de Tiggeltjes. Andere feesten die we samen vieren zijn: Sint-Maarten, het 
sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en natuurlijk het Laatste Schooldagfeest met de traditionele 
pannenkoekenmaaltijd.                                                 

Project 

Naast de kleinere projecten en themaweken is er elk schooljaar een groot gezamenlijk project. Dit 
jaar is het project van 21 t/m 24 maart 2023. Alle groepen werken dan een aantal dagen over 
hetzelfde onderwerp. De projectweek wordt afgesloten met een open middag/avond (16.30 - 18.30 
uur) op donderdag 24 maart 2023.  



Op de fiets naar school? 

In verband met de beperkte stallingsruimte verzoeken wij u vriendelijk om kinderen die dicht bij 
school wonen niet op de fiets te laten komen. Wij denken hierbij vooral aan de leerlingen uit 
Ripperda en Potmaar. Vanwege de veiligheid mag er op de trottoirs richting fietsenhok en op het 
schoolplein niet worden gefietst. Alle fietsen moeten gestald worden in de fietsenrekken aan de 
andere kant van de school, op het plein naast de groepen 3 en 4. Iedereen moet rond de school 
lopen met de fiets. Ook op de stoep langs de school. 

Eten en drinken mee 

Voor kinderen is het belangrijk dat zij ’s ochtends op school iets te eten en te drinken krijgen. In de 
onderbouw wordt tijdens de fruitkring met elkaar iets gegeten en gedronken. De oudere kinderen 
doen dit vlak voor, of in de pauze. We vinden het belangrijk dat uw kind gezond eten en drinken 
meeneemt, bij voorkeur fruit en water 

Afval 

In het kader van de afvalbeperking moeten de verpakkingen van het eten en drinken weer mee 
naar huis genomen worden.  

Verjaardagen, trakteren en uitnodigingen 

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Dat mag in de klas en als ze dat willen, mogen ze ook 
de klassen van hun bouw (1-2,  3-4-5 en 6-7-8) rond om de meesters en juffen te trakteren. De 
jarige mag dan twee andere kinderen meenemen. Voor de groepen 1 tot en met 5 geldt, dat de 
jarige één kind zelf mag kiezen en het andere kind geloot wordt. Hiermee is er keuze voor de jarige 
en tevens wordt er voorkomen dat steeds dezelfde kinderen mee gaan. Ieder kind kan op deze 
manier in ieder geval één keer mee. Om teleurstelling te voorkomen bij kinderen die niet voor 
feestjes worden gevraagd, verzoeken wij ouders geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes bij 
school te verspreiden. 

Huiswerk  

In groep acht wordt eens per week huiswerk meegegeven. Het gaat vooral om taal- en 
rekenopdrachten. Daarnaast zijn er opdrachten, zoals het leren van topografie uit onze 
wereldoriëntatiemethode. In 2022-2023 gaan we ons als team nader beraden over wat de rol van 
huiswerk op onze school zou moeten zijn. 

Mobiele telefoon op school 

Mobiele telefoons worden op school niet gebruikt en vanwege veiligheid (kapotgaan, vermissing) 
We vragen u nadrukkelijk om kinderen geen telefoon mee te geven naar school. Als u dat om bijv. 
veiligheidsredenen wel graag wil, dan is dat na overleg met de groepsleerkracht. Kinderen leveren 
dan de telefoon ’s morgens in bij de groepsleerkracht en nemen die ’s middags weer mee naar 
huis. 

De schoolreizen  

Voor de kleuters en de groepen 3 tot en met 6 is er een eendaagse schoolreis. 
Groep 7 heeft een driedaags reisje naar Schiermonnikoog, van 18 t/m 20 mei 2022 
Groep 8 heeft traditioneel een vijfdaagse werkweek naar Ameland, van 27 juni t/m 1 juli 2022. 
Naast allerlei werkopdrachten en het bezoeken van musea, wordt er samen veel plezier gemaakt.  

Ziekmelden 

Wij verzoeken u, wanneer uw kind ziek is, dit ’s morgens vóór 8.20 uur door te geven. Dit kan 
telefonisch. 
Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, worden de ouders/verzorgers gebeld en blijft de 
zieke op school tot hij/ zij wordt opgehaald. De kinderen worden, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de ouders, nooit alleen naar huis gestuurd onder schooltijd. Zorgt u wel voor een 
extra telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken? 



Hoofdluis 

Hoofdluis steekt ook bij ons regelmatig de kop op. Om ze 
te bestrijden is er op onze school een 
luizenopsporingsteam ingesteld. De zogenaamde 
Kriebelbrigade. Dit team bestaat uit ouders die 
regelmatig de hoofden van de kinderen controleren op 
hoofdluis. De ouders krijgen voorlichting van de G.G.D. 
over de bestrijding van luizen. De controle zal na alle 
vakanties plaatsvinden op de woensdag. 
Wij verzoeken u op deze dag de kinderen geen gel, vlechtjes of glitters in het haar te doen; dit 
bemoeilijkt de controle. 
Als er bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt zal dit alleen bekend gemaakt worden aan de 
eigen ouders (dus ook niet aan de kinderen zelf).  
De leden van het Luizen Opsporings Team (LOT-ouders) hebben geheimhoudingsplicht.  
 
Mocht u bezwaar hebben tegen deze controle, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de 
leerkracht. Voor vragen of advies over luizencontrole en/of behandeling kunt u contact opnemen 
met Ellis van der Laan. De school beschikt ook over een cd-rom met informatie over de signalering 
van hoofdluis en de bestrijding hiervan. Deze cd-rom kunt u lenen. 
Door de controles zijn er de laatste jaren geen grote uitbraken meer. Juist daarom zijn deze 
inspecties zo belangrijk. Indien u mee wilt helpen bij de controles dan kunt u zich aanmelden bij 
Ellis. 

Roken in school 

Het is op en rond onze school uiteraard verboden te roken. 

Nablijven 

Hoewel wij het nablijven van kinderen zoveel mogelijk beperken, is het soms wel eens 
noodzakelijk, omdat de leerkracht bijvoorbeeld iets met het kind wil bespreken, of als een taak 
afgemaakt moet worden. Dit nablijven zal hooguit een half uur duren en ouders worden daarvan, 
indien mogelijk, op de hoogte gebracht. 

Merken van kleding 

Wilt u de kleding van uw kinderen, zoals jassen en laarzen, zoveel mogelijk van een naam 
voorzien?  

Lege batterijen, cartridges en oude mobieltjes 

In het halletje van de kleuteringang staat een ton voor lege batterijen en een doos voor cartridges 
en inktpatronen van printers. Ook uw oude mobiele telefoon kan in de ton van de cartridges. Naast 
het sparen van het milieu is het voor de school een extra bron van inkomsten. 

Stagiaires 

We vinden dat de school jonge mensen de mogelijkheid moet bieden om ervaring op te doen in de 
onderwijspraktijk. Vandaar dat u regelmatig aanstaande collega’s van de PABO bij ons op school 
zult zien, die onder verantwoording van de groepsleerkracht les leren geven. Daarnaast zult u ook 
mensen aantreffen vanuit de opleiding Sociaalpedagogisch Werk. Vaak zijn dit langdurige stages, 
waarbij deze studenten leren functioneren als klassen assistent. 
Als er een stagiaire in een groep komt, melden we dat op de Tiggeltjes. 
 
 
 
 
 
 



Oud papier 2021-2022 

dinsdag   31 augustus 2021 

dinsdag   21 september 

dinsdag   12 oktober  

dinsdag   9 en 30 november  

dinsdag   21 december   

dinsdag    11 januari 2022 

dinsdag   8 februari 

dinsdag   8 maart  

dinsdag   5 april 

dinsdag   10 mei 

dinsdag   7 juni  

dinsdag  5 juli 

Eén keer per maand wordt een oud papiercontainer bij de school geplaatst. Voor ons betekent dit: 
extra inkomsten voor bijzondere activiteiten, die niet uit het normale budget betaald kunnen 
worden. Helpt u ons mee? De volgende dinsdagen zijn de inzameldagen.  

St. Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe (CVT) 

Doelstelling  

Een van de dingen die de Tiggeldobbe tot een fijne school maken, is de 
aandacht voor cultuur. Zo is er ieder jaar de projectweek voor de hele school. 
Ook heeft elke groep zijn vaste culturele uitstapjes, bijvoorbeeld naar de 
bibliotheek, het Openluchtmuseum en het Noord-Nederlands Orkest. En dan 
zijn er natuurlijk allerlei andere activiteiten waarin ons culturele erfgoed centraal staat. Allemaal 
zaken om zuinig op te zijn. De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe helpt om het 
cultuuronderwijs in stand te houden.  

Vrienden maken het mogelijk 

De bezuinigingen in het onderwijs zorgen ervoor dat de Tiggeldobbe als school zich vooral op haar 
kerntaak, het geven van onderwijs, kan richten. De extra zaken op het gebied van kunst en cultuur, 
zoals de projectweek, dreigen af te vallen: er is te weinig geld voor. 
De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe brengt geld bijeen waarmee de school die 
dingen kan blijven organiseren. Dat geld wordt opgebracht met verschillende acties, door 
sponsors, maar vooral ook door onze Vrienden. 

Vriend worden? 
Vanaf 7,50 euro per jaar (meer mag ook) bent u al Culturele Vriend. Een eenmalige donatie is ook 
mogelijk. Met uw bijdrage geeft u het cultuuronderwijs op de Tiggeldobbe de ruimte die het 
verdient. 
 

Zo wordt u vriend 
Als u vragen hebt of als u zich aan wilt melden, kunt u mailen naar scvvdt@gmail.com, of een 
bestuurslid aanspreken. 
Het bestuur:   
Voorzitter:  Evert Elema 

Secretaris:          Marielle Bakema-Nooren 
Penningmeester: Robbert Slob 

Lid:   Jeroen Brouwer 
Lid vanuit de Tiggeldobbe:  Janke Koopmans en Maaike Brilstra 
De Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Het Rabobanknummer is: NL95 RABO 0172 9155 89 t.n.v. Stichting Culturele 
Vrienden van de Tiggeldobbe. 



Landelijk informatiepunt 

Ouders & Onderwijs is het landelijke informatiepunt voor ouders die vragen hebben over het 
onderwijs en de school van hun kinderen. Het is de nieuwe naam van de Landelijke Ouderraad 
(LO-Raad).Op www.oudersonderwijs.nl is veel informatie te vinden over het basisonderwijs (en het 
voortgezet onderwijs). Daarnaast biedt de site onderwijsnieuws en berichten van andere ouders. 
Ouders kunnen hun vragen ook telefonisch stellen via 0800-5010. Of per e-mail via: 
vraag@oudersonderwijs.nl. De signalen, vragen en ervaringen van ouders zijn belangrijke input 
voor de behartiging van de belangen van ouders van schoolgaande kinderen. 
 

Namen en mailadressen teamleden     

Jeroen Fekkes leerkracht groep 8  j.fekkes@lauwerseneems.nl  

Jan ten Harkel leerkracht groep 7 j.tenharkel@lauwerseneems.nl 

Frederika Klatter leerkracht groep 7, 8 en plusklas f.klatter@lauwerseneems.nl 

Vera Gramsbergen leerkracht groep 7 & ondersteuning v.gramsbergen@lauwerseneems.nl 

Mitzy Meeuwissen leerkracht groep 7 & ondersteuning m.meeuwissen@lauwerseneems.nl 

Wilma Loonstra leerkracht groep 3 en 5 w.loonstra@lauwerseneems.nl  

Miranda Visser leerkracht groep 4 m.visser@lauwerseneems.nl 

Maaike Brilstra leerkracht groep 4 m.brilstra@lauwerseneems.nl  

Rivka Veenker   leerkracht groep 6 r.veenker@lauwerseneems.nl  

Jeannette Veldhuis  leerkracht groep 1/2 groen j.veldhuis@lauwerseneems.nl          

Fien Veldstra leerkracht groep 1/2  geel f.veldstra@lauwerseneems.nl 

Nicole Huisman leerkracht groep 1/2 groen Intern beg.     n. huisman@lauwerseneems.nl 

Emiel de Jong leerkracht groep 5 e.m.dejong@lauwerseneems.nl 

Janke Koopmans leerkracht voor ondersteuning  j.koopmans@lauwerseneems.nl 

Hilda van Wijk leerkracht groep 3  h.vanwijk@lauwerseneems.nl  

Vanessa Frankes leerkracht groep 6 en 1/2 geel  v.frankes@lauwerseneems.nl 

Chanine Wassenaar leerkracht groep 1/2 & ondersteuning  c.wassenaar@lauwerseneems.nl   

Monique Postma onderwijsassistent  m.postma@lauwerseneems.nl       

Annemiek van Dijk vakleerkracht gymnastiek  a.vandijk@lauwerseneems.nl               

Joke Bloem Intern begeleider  zorgpo.j.bloem@lauwerseneems.nl       

Anita Larkens intern begeleider (extra)  a.larkens@lauwerseneems.nl 

Ellis van der Laan administratie  e.vanderlaan@lauwerseneems.nl        

Jaap Rosema directeur  (tel.: 06-22377424)  j.rosema@lauwerseneems.nl  

 

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D353937390D353935370D3135363934360D37303636310D300D41464443433244340D310D0D300D35393435350D372E352E342E31323430390D3237
mailto:vraag@oudersonderwijs.nl
mailto:v.gramsbergen@lauwerseneems.nl
mailto:m.visser@lauwerseneems.nl
mailto:v.frankes@lauwerseneems.nl
mailto:c.wassenaar@lauwerseneems.nl
mailto:m.postma@lauwerseneems.nl
mailto:a.larkens@lauwerseneems.nl

