
  
 

 

 

 

De kinderen hebben de afgelopen weken de paaseitjesactie tot een GROOT succes gemaakt. 
Hoeveel zakjes worden er verkocht? 100? 200? 500? 
Nee, in totaal zijn er 2177 zakjes verkocht!!! 

 
De totale winst en daarmee onze donatie aan GIRO 555 is €2531,80. 
Een groot compliment aan alle kinderen van onze school. 
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Belangrijke data: 
 
Vrijdag 1 april Schaatsen Kardinge groep 7 en 8 

Dinsdag 5 april Oud Papier 

Donderdag 7 april Wieltjesdag 

Donderdag 14 april Margedag (kinderen vrij) 

Vrijdag 15 – Maandag 18 april Goede Vrijdag, 2e Paasdag 
(kinderen vrij) 

Woensdag 20 + Donderdag 21 april CITO eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

Maandag 25 april t/m Vrijdag 6 mei Meivakantie 

Belangrijke data in meivakantie: 
Woensdag 27 april 
Woensdag 4 mei 
Donderdag 5 mei 
Zondag 8 mei 

Koningsdag 
Dodenherdenking 
Bevrijdingsdag 
Moederdag 

http://www.tiggeldobbe.nl/
mailto:obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl


 
 

rojectweek 
Van maandag 21 t/m donderdag 24 maart 
hadden we onze projectweek. 
Na twee jaren van corona waarin het geen 
doorgang kon vinden, gelukkig dit schooljaar 
wel. Het thema was dit jaar; Bouwen. 
‘’Samen op weg naar de Tirrel, samen bouwen 
aan de toekomst.’’ 
Met een muzikale opening en een gezamenlijke 
afsluiting een leerzame, muzikale en creatieve 
week voor iedereen. 

 
 
 
 

 

akland Het Hogeland 
Vakland Het Hogeland biedt diverse cursussen aan, bedoeld voor mensen die werken met kinderen, 
maar daarnaast ook erg leuk voor ouders, verzorgers en/of vrijwilligers die mee willen doen. 
Ik wil jullie vooral wijzen op twee cursussen: Moestuinieren voor kinderen en Cursus Natuureducatie. 

 
Moestuinieren voor kinderen: 
Begeleider moestuinieren voor kinderen - Vakland Het Hogeland (klik op de link, ctrl + enter) 

 

Cursus Natuureducatie: 
Cursus Natuureducatie - Vakland Het Hogeland (klik op de link, ctrl + enter) 

 

We willen de komende jaren graag een moestuinnetwerk en 
natuureducatienetwerk opbouwen en we zouden graag dit jaar 
al willen beginnen. 
Opgave kan via de website van Vakland Het Hogeland. 

 
 
 

leurwedstrijd bij opening speelgoedbank SAM 
Op 14 april a.s. om 16.00 uur wordt Speelgoedbank SAM feestelijk geopend door Wethouder Mariette 
de Visser! 
In een situatie waarin kinderen in armoede opgroeien is er vaak geen geld om speelgoed of boeken te 
kopen of een cadeautje aan te schaffen wanneer een kind wordt uitgenodigd voor een 
verjaardagsfeestje. Niet alleen lokaal maar ook landelijk is er veel aandacht voor het feit dat kinderen 
uit gezinnen in armoede onvoldoende kunnen meedoen met de andere kinderen. 
De speelgoedbank is al vanaf november vorig jaar geopend voor ouders en kinderen van 
minimagezinnen in onze gemeente Het Hogeland. Door corona is de feestelijke opening pas nu 
mogelijk. Daarbij willen we uiteraard graag zoveel mogelijk bekendheid geven aan het bestaan van de 
speelgoedbank. 
Voor alle kinderen is er een kleurplaat in de bijlage toegevoegd om deze feestelijke opening samen 
met ons te vieren. De ingeleverde kleurplaten worden door een jury beoordeeld. SAM verbindt hier 
uiteraard leuke prijzen en prijsjes aan en een uitnodiging voor de ‘winnaars’ van de kleurwedstrijd om 
bij de opening aanwezig te zijn. 

 

Op de kleurplaat is de informatie over het inleveren te lezen. 

https://vaklandhethogeland.nl/moestuinieren-voor-kinderen/
https://vaklandhethogeland.nl/cursus-natuureducatie/


 
 

portdagen 
 

De sportdagen die jaarlijks georganiseerd worden gaan weer door en zijn gepland op: 

 
 

Sportdag groep 3 – 4 Dinsdag 31 mei 
Sportdag groep 5 – 6 Woensdag 1 juni 
Sportdag groep 7 – 8 Donderdag 2 juni 

Binnenkort ontvangt u meer informatie. 

 
 
 
 

choolreizen 
Joepie, we gaan weer op schoolreis! 

 

Groep 1 en 2 datum volgt z.s.m. Sanjesfertier Veenwouden 
Groep 3 en 4 maandag 23 mei De Drentsche Koe Ruinerwold 
Groep 5 en 6 datum volgt z.s.m. Attractiepark Drouwenerzand 
Groep 7 18 t/m 20 mei Schiermonnikoog 
Groep 8 27 juni t/m 1 juli Ameland 

Binnenkort ontvangt u meer informatie. 

 

oningsspelen 

Op 22 april organiseren wij weer de koningsspelen op school. Samen met het Alfa College worden er 
voor de hele school activiteiten georganiseerd. De kinderen mogen die dag in het oranje of 
rood/wit/blauw verkleed komen. De Koningsspelen duren tot 12:00. 
Om 08:30 starten we de dag met de Koningsspelendans op het grote plein. Verdere informatie over de 
Koningsspelen volgt z.s.m. via parro. 

 
 

Groep 1 t/m 3 zijn om 12:00 vrij. 
Groep 4 t/m 8 zijn om 14:15 vrij en doen in de middag 
spelactiviteiten in de eigen groep. 



 
 
 

ormatie schooljaar 2022-2023 
 

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de formatie schooljaar 2022-2023. De formatie- 
toedeling op bestuursniveau is bijna klaar. Ondertussen zijn wij al naar de formatie (toedeling van 
leerkrachten op de scholen) op schoolniveau aan het kijken. Het gaat om het indelen van de 
kinderen en het verdelen van de groepen onder de leerkrachten. Ieder jaar 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. 

 

 

(foto team afscheid Jaap vrijdag 11 maart) 

 

ieuwe school in de Tirrel 
Er wordt volop gebouwd en de Tirrel krijgt steeds meer zijn vorm. Zowel aan het gebouw, dat groeit als kool, als 
aan de visie. Volgende week krijgen beide teams een presentatie over de lokalen en andere ruimten,. Ook gaan 
we kijken naar het buitenterrein. Aan de uitwerking daarvan wordt in de projectgroep flink gewerkt. Naast vragen 
over parkeren, fietspaden, veilige bestrating zijn er voor  ons als scholen specifieke vragen. Zoals waar spelen 
onze kinderen? Waar plaatsen we speeltoestellen, waar stallen we de fietsen en waar zorgen we voor een 
goede plek voor het buiten-speelmateriaal. En uiteraard ook altijd: wat kost dat? Ook over de inrichting van de 
binnenkant wordt verder nagedacht. Binnenkort zorgen de werkgroepen meubilair van beide schoolteams dat 
twee gekozen fabrikanten worden uitgenodigd om meer informatie over het nieuwe meubilair te presenteren. 
Hoewel beide scholen zelfstandig blijven in de Tirrel, is er wel gekozen om het zelfde meubilair aan te gaan 
schaffen. 
In mei zullen de beide teams en een deel van het personeel van de Twaalf Hoven elkaar gaan ontmoeten. We 
gaan (na twee jaar corona-pauze) weer nader kennismaken en van gedachten wisselen over wat we samen in 
de Tirrel op gaan pakken. 
Helaas is de bouwplaats is nog niet te betreden. Dat is jammer, maar hopelijk kan er zeer binnenkort weer meer. 
Maar de kinderen nemen iedereen graag mee in de ontwikkeling van de Tirrel. Er wordt al weer druk gewerkt 
aan een nieuwe vlog.  

Voor meer informatie of nieuws kijk eens op de site: www.detirrel.nl of www.tiggeldobbe.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.detirrel.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.rosema%40lauwerseneems.nl%7Cbc3213f4ba5648e495ea08d99aaf9c99%7Caf74997c8b36489a8d73ad361f2ba99a%7C0%7C0%7C637710901314510948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rX9SzcUxN0PollDYpFoXVoDaLHsJvS2XUvmeFDXGUPg%3D&reserved=0
http://www.tiggeldobbe.nl/


Foto’s van de bouw (maart 2022



 


