
  
 

                        
 

           

 

 

   elkom op onze school 
Ayah Nabute, Liv Terseimas en Bjorn Kremer in groep Blauw.  
Fijn dat jullie er ook bij komen!   
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen hebben. 

 

 
            fscheid Meester Jaap  
Helaas hebben we door de huidige situatie rondom de corona-besmettingen moeten besluiten om het 
afscheid van meester Jaap, gepland op vrijdag 28 januari, uit te stellen naar een nieuwe datum in het 
voorjaar van 2022. We willen het afscheid van meester Jaap samen met de kinderen vieren en een 
feestelijk tintje geven en hopen dit in het voorjaar te laten plaatsvinden. Wanneer er een nieuwe datum 
gepland staat laten wij u dit weten. 

 
 
             
       tart Meester Wouter  
Officieel 1 februari, maar vanaf maandag 31 januari ben ik dan officieel op de Tiggeldobbe. De 
afgelopen weken een fijne warme overdracht met meester Jaap gecreëerd en kennis mogen maken 
met team en leerlingen. Samen met alle betrokkenen bij de school hoop ik er een fantastische 
onderwijstijd van te maken! De deur staat open en u bent altijd welkom!  

 
 
 

          rojectweek  
De afgelopen twee schooljaren kon helaas onze projectweek niet doorgaan. 
Van maandag 21 t/m donderdag 24 maart 2022 staat de projectweek op de 
agenda en de werkgroep is druk bezig met alle voorbereidingen. Het thema 
houden we nog even geheim, maar als het kan en mag zullen we de 
projectweek ‘’knallend’’ van start laten gaan en sluiten we deze feestelijk met 
alle kinderen af.   
Laten we hopen dat alles door kan gaan dit schooljaar. 
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     Margedag (kinderen vrij) vrijdag 4 februari  
  
     Oud papier inleveren  dinsdag 8 februari  
 
     Valentijnsdag   maandag 14 februari 
 
     Portfolio gesprekken 3 t/m 7 vanaf dinsdag 15 februari 
 
     Margemiddag   vrijdag 18 februari  
 
     Voorjaarsvakantie   maandag 21 t/m vrijdag 25 februari  
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          orona……… 
Na de persconferentie van 25 januari is er voor de scholen in de basis niet veel veranderd. De 
grootste verandering is dat kinderen bij besmettingen in hun omgeving niet meer thuis hoeven 
te blijven (in quarantaine). Dit geldt alleen als ze geen corona gerelateerde klachten hebben. 
Daarmee kunnen de kinderen eerder weer naar school, zitten we met meer kinderen in de klas 
en zijn er hopelijk minder groepen afwezig. 
 
LET OP! Wanneer mag uw kind NIET naar school?  
- Corona gerelateerde klachten (hoesten, keelpijn, hoofdpijn, verkouden) Je doet eerst een 
zelftest. Negatief? Je mag naar school! 
- Positieve zelftest ( je laat je eerst testen bij de GGD en wacht eerst op de uitslag)  
- Positieve PCR test bij de GGD ( je blijft minimaal in quarantaine tot de datum die in de brief 
staat die je ontvangt vanuit de GGD en daarna klachtenvrij bent. 
 
We zijn gelukkig open en hopen dat te blijven. Helpt u daar in mee?   
✓ Het naleven van de regels gaat over het algemeen goed. Daar zijn we blij mee. Blijf 

afstand van elkaar houden wanneer u rond (niet op!) het plein staat te wachten. 
✓ Als school kijken we vooral naar wat er wel kan en mag. En gelukkig is dat nog best veel. 

Hou onze site in de gaten. Daar plaatsen we actualiteiten, zoals het nieuwe landelijke 
protocol.  

✓ Ook ouders/kinderen van onze school kunnen in aanraking gekomen met corona. Mocht er 
bij u een besmetting binnen het gezin zijn, laat het ons dan direct via de mail of per 
telefoon weten. 

✓ Door open en transparant te communiceren, kunnen we gezamenlijk zorgen dat we de 
invloed van het virus zo klein mogelijk houden.  

✓ Op de homepage van www.tiggeldobbe.nl staan de protocollen met wat kan en mag.  
✓ Soms komt het voor dat ouders (i.v.m. een afspraak) toch even in school komen. Dan graag 

een mondkapje op en bij de deur de handen ontsmetten. 
 
 

Voor meer informatie, wanneer kinderen wel of niet op school mogen komen en hoe het zit met 
verkoudheid en dergelijke: kijk op de homepage van onze site www.tiggeldobbe.nl. Daar vind je de 
antwoorden. 
 
 
 
 

 
 
 
             
 

 
 
 
           innenlopen bij Wouter 
Iedere eerste maandag van de maand kun je vanaf februari bij Wouter binnenlopen. De deur staat 
dan open en zijn agenda is geblokt om met ouders te kunnen spreken. Heb je vragen, 
opmerkingen, suggesties, ideeën of kritiek? Kom binnen! Dat zou kunnen gaan over de Tirrel, over 
de verkeerssituatie of over het beleid van de school. Over van alles, vooral als het op 
organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken betrekking heeft. In eerste instantie gaat het dan 
niet over zaken die direct betrekking hebben op het kind van ouders. Maak je liever een afspraak? 
Bellen (06-39282253) of mailen (w.vanriet@lauwerseneems.nl ) kan uiteraard ook altijd. 
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           anmelden nieuwe kleuters   
Zo in het voorjaar van 2022 gaan we volop bezig om de groepen voor volgend schooljaar vorm te 
geven. De belangrijkste vraag daarbij is hoeveel nieuwe kleuters er gaan komen en hoeveel groepen 
we dan kunnen maken. Voor ouders is dat vaak nog ver weg. Want stel je voor dat je kind in nu 2 jaar 
is en in het voorjaar 3 jaar wordt, dan komt het volgend schooljaar wel al op school! Voor ons is het 
prettig dat we dat weten. Daarom:   
 

meld  uw  peuter het  liefst  vóór  

1 april aan!  
 

We snappen dat ouders eerst de school (beter) willen leren 
kennen. Dat kan. Graag zelfs.  
Maak een afspraak voor een veilige en individuele rondleiding. Een informatiepakketje aanvragen kan 
natuurlijk ook. Mail naar obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl of bel met de school voor een afspraak: 
0595-441831. 
Ouders die al het besluit hebben genomen om hun kind naar onze school te laten gaan, hoeven niet te 
wachten. Zij kunnen bij Wouter of Ellis een inschrijfformulier krijgen of zelf downloaden via onze site. 
Voor ons is het belangrijk dat we vroeg weten of een kind op onze school komt. We houden dan 
rekening met de samenstelling van de groepen.  
Kinderen die vóór 1 oktober 2022 4 jaar worden, mogen direct na de zomervakantie al naar school!  

 
 
 
           ITO 
Kinderen volgen en de volgtoetsen van CITO. 
Dagelijks zien en volgen we onze kinderen. Dat geldt voor wie ze zijn, wat ze doen, waar hun 
belangstelling ligt, hoe ze  in een groep zijn, welke resultaten ze halen en hoe ze dat doen. 
Op basis van wat we zien en de analyses, kijken we wat een kind of een groep (extra) nodig heeft 
voor de ontwikkeling. Veelal doen we dat in overleg met kinderen. 
Dat geldt ook voor toetsen. Toetsen zijn bedoeld om te checken wat een kind in de afgelopen periode 
heeft geleerd. Mede op basis van die resultaten, kunnen wij gericht verder met de groep, groepje of 
individu. Let op: vooral het proces van het leren tijdens de lessen speelt een belangrijke rol. 
 
Twee keer per jaar (januari/februari en juni) is er een landelijk meetmoment; de volgtoetsen van CITO. 
Kinderen (en de school) worden dan op een paar vakgebieden vergeleken met alle kinderen en 
scholen in Nederland. Die uitslag delen we met de ouders en voor de hogere groepen ook met 
kinderen. 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 dat niet specifiek is behandeld in de 
afgelopen periode. Zo’n verschil hoeft op zich niets te betekenen. 
 
Wat doen wij met die meetresultaten? Met het team bespreken en analyseren we de opbrengsten. 
Daarop ondernemen we, zo nodig acties. Het gaat op zich niet om cijfers en getallen. Het gaat om de 
ontwikkeling van ieder kind. Zolang er voldoende groei en ontwikkeling is, zijn we tevreden.  
Op het moment dat we ons daarover zorgen maken, bespreken we dat met de ouders. 
 
 

 
     laatsingwijzer voor het VO  
De Plaatsingswijzer is een (verplicht) hulpmiddel. Het wordt gebruikt om een cijfermatige 
onderbouwing te geven bij de keus voor een school voor voortgezet onderwijs in groep 8. 
De plaatsingwijzer wordt vanaf groep 6 ingevuld met informatie vanuit de CITO-volgtoetsen. Bij het 
advies voor een school voor VO wordt er dan vanuit deze scores een advies samengesteld. Naast 
deze cijfers is vooral de onderbouwing en motivatie van de leerkracht belangrijk. Cijfers alleen zijn niet 
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doorslaggevend. Er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling en omstandigheden de afgelopen jaren 
en leerling-kenmerken zoals werkhouding, gedrag, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. 
Voor het VO-advies geldt dus dat over het algemeen gekeken wordt naar groep 6 t/m 8, zoals de 
plaatsingswijzer doet. Daarnaast gaat het ook om de ontwikkeling van een leerling in zijn geheel, over 
meerdere jaren, niet de plaatsingwijzer of één eindtoets bepaalt alles.  
 
Voor meer informatie zie ook:  
https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders  of neem contact op met de groepsleerkracht. 
 
 
 

          ieuwe school in de Tirrel 
 
Er wordt volop gebouwd en de Tirrel krijgt steeds meer zijn vorm. Zowel aan het gebouw, als aan de visie. 
Overleg met partners en organisaties waar we de Tirrel mee vorm gaan geven, vindt digitaal plaats. De 
beide schoolteams bezig om nieuw meubilair uit te zoeken. Daarover vindt afstemming plaats met de 
architect. Daar gaat de werkgroep komende woensdag naar toe om het gebouw van binnen ‘’kleur’’ te 
geven.  
Helaas is de bouwplaats is nog niet te betreden. Dat is jammer, maar hopelijk kan er zeer binnenkort weer 
meer. Binnenkort komt er een nieuwe vlog uit over de Tirrel. Deze wordt weer gemaakt door de kinderen 
van beide scholen. De vorige is zo’n 3000 keer bekeken. En ook zal Bert Baptist weer nieuwe beelden 
gaan maken met zijn drone. Hij laat ons vanuit de lucht beelden zien van de bouw.  
 
Voor meer informatie of nieuws kijk eens op de site: www.detirrel.nl. 
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