
  
 

                        
 

           

 

 

 

elkom op onze school 
Nathan Nanninga in groep Blauw.  
Fijn dat jij er ook bij komt!   
We hopen dat je een leuke en leerzame tijd bij ons op school gaat hebben. 

 

 

           choolreizen  
Joepie, we gaan weer op schoolreis! 
 

Groep 1 en 2 Dinsdag 5 juli  Sanjesfertier Veenwouden 
Groep 3 en 4 Maandag 23 mei De Drentsche Koe Ruinerwold 
Groep 5 en 6 Dinsdag 7 juni  Attractiepark Drouwenerzand 
Groep 7 18 t/m 20 mei Schiermonnikoog 
Groep 8 27 juni t/m 1 juli Ameland 

U ontvangt via de eigen leerkracht de informatiebrief. 
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Ma 25 april  t/m Vr 6 mei  Meivakantie  

Zondag 8  mei   Moederdag 

Maandag 9 mei   Groep 7A Wierdenland 

Dinsdag 10 mei   Oud Papier  

Woensdag 11 mei   Kriebelbrigade 

Donderdag 12 mei   Wieltjesdag 

Wo 18 t/m Vr 20 mei   Groep 7 Schiermonnikoog 

Woensdag 25 mei   Margedag (alle leerlingen vrij) 

Donderdag 26 mei   Hemelvaart  

Vrijdag 27 mei   Margedag (alle leerlingen vrij) 

Donderdag 12 mei   Groep 7A en 7B bezoek Synagoge 

Dinsdag 31 mei   Praktisch verkeersexamen groep 7 

http://www.tiggeldobbe.nl/
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           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. 

 
 
 
             innenlopen bij Wouter 

Iedere eerste maandag van de maand kun je bij Wouter binnenlopen. Zijn deur staat 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 bijvoorbeeld. 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 altijd. 

 

ormatie 
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.  
In juni hoort u hoe de indeling precies zal zijn. Dat geldt ook voor de samenstelling van ons team. 
Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen we al vertellen dat we zullen starten met 10 groepen, 
waarvan 3 kleutergroepen en twee groepen 8.  
Het team en de MR hebben ingestemd met deze continuïteit  in zowel de onderbouw als 
bovenbouw.  

Wanneer de formatie op alle scholen binnen Lauwers & Eems rond is zullen wij u informeren over de 
groepsindeling met bijbehorende leerkracht (en).  

mailto:w.vanriet@lauwerseneems.nl


 

 

 

              oningsspelen 

Vrijdag 22 april stond in het teken van de Koningsspelen. Na de opening met de Koningsdans zijn de 
kinderen in de eigen klas de dag gestart met een goed ontbijt. De gedachte achter de Koningsspelen 
is voldoende beweging en gezonde voeding. Sportieve spellen, samenwerken en gezelligheid waren 
de speerpunten deze ochtend. Een feestelijke ochtend voor aanvang van de meivakantie.  

 

 

 

              tormbaan donderdag 21 april 

De laatste gymnastiekles voor de meivakantie. En wederom, met dank aan Juf Annemiek, hebben we 
het voor alle kinderen mogelijk kunnen maken om deze gymles een feestelijk tintje te geven. Er stond 
een echte stormbaan klaar in de gymzaal. WAUW!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ven een gezonde reminder….. 

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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

             ieuwe rekenmethode 

Ingaande schooljaar 2022-2023 gaan we starten met een nieuwe rekenmethode. Onze huidige 
rekenmethode, De Wereld in Getallen 4, hebben we nu een aantal jaren. Gezien de ontwikkelingen in 
het onderwijs, adaptief en ontwikkelingsgericht onderwijs, is er in de school een werkgroep actief 
bezig met de oriëntatie op een nieuwe methode. We hebben onze huidige methode goed 
geanalyseerd (plus- en minpunten, digitalisering, adaptief, ontwikkelingsgericht, opbouw van de 
methode, enzovoort). De doorlopende leerlijn (groep doorbrekend werken) vanaf groep 1 t/m 8 speelt 
hierin een belangrijke rol.  Wanneer er een definitieve keuze is gemaakt, met de juiste overwegingen 
en argumentatie, laten wij u dit weten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              aalverhaal > PIT  

Voor ons taalonderwijs (taal, spelling, woordenschat) werken wij in groep 4 t/m 8 met Taalverhaal. 
Enkele weken geleden kwam het bericht binnen dat deze methode qua inhoud en vorm een 
metamorfose ondergaat. Hierop hebben wij de uitgever uitgenodigd om ons expliciet mee te nemen in 
dit traject en deze veranderingen toe te lichten. Dit gesprek was zeer plezierig en heeft ons 
gerustgesteld in de veranderingen. Voor de kinderen, het leerproces en de ontwikkeling, ziet dit er 
goed uit. Het is een verandering ten goede van het onderwijs.  

 

 
       
 
           
 
 
 
 
           
 
 

 
 
           ots en Water 
In groep 4 bieden we de kinderen via  RAAK Sport & Coaching 10 lessen Rots en Water aan. Rots en 
Water is een psycho-fysieke training om kinderen te helpen steviger in hun schoenen te laten staan. 
Ook de ouders en leerkrachten worden hierbij betrokken. Zie voor meer informatie ook 
https://www.rotsenwater.nl/  

 

 

 
 

https://www.rotsenwater.nl/


 
 
 
 

             

           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 juni 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!  

 

 
               
      
              ieuwe school in de Tirrel 
 

Wat een bijzonder gebouw wordt het toch. Op de site van de 
Tirrel kun je prachtige drone-beelden zien. En ook in het “echt” 
zie je de mooie vormen van het sterachtige gebouw. Ook de in 
aanbouw zijnde sporthal krijgt al volop vorm.  
In één van die sterpunten krijgt onze school een eigen vleugel. 
En de kinderen komen straks door aparte ingangen bij hun 
eigen lokalen en leerpleinen.  
De bouwers bouwen gestaag door. We hopen dat het zo door gaat en er zich in deze onrustige tijden 
geen vertragingen voor gaan doen. Als het allemaal gaat zoals in de planning dan kunnen we over 
ruim een jaar in gaan huizen in onze nieuwe school. 
In de projectgroep (waar o.a.de schooldirecteuren inzitten) wordt nu vooral gewerkt het beheer en de 
exploitatie van de Tirrel. Dat is best complex met zo veel gebruikers. Naast allerlei zaken praktisch 
regelen moet het ook juridisch allemaal goed worden afgesproken. Welk deel van het gebouw is van 
wie? Wat is gezamenlijk? Welke partijen gaan ruimtes huren? Hoe gaan we de schoonmaak regelen? 
Hoe de beveiliging? Doen we dat samen? Kortom allemaal vragen (en zo zijn er nog veel meer) waar 
we antwoorden op moeten geven.   
Een ander punt van aandacht is de directe omgeving van de Tirrel. Er ligt een globaal plan hoe we dat 
ingericht zouden willen zien. Daar kijken we nu opnieuw naar. Voor alle gebruikers speelt dat we het 
voor iedereen in de Tirrel veilig en passend in willen richten. Dat is best complex met de verschillende 
bewoners en bezoekers van de Tirrel. Maar dat gaat zeker goed komen.  

   Onlangs zijn beide schoolteams bij elkaar geweest om de indeling van het gebouw nog 
weer eens de revue te laten passeren. Ook is gekeken naar de plannen voor de 
omgeving. Hierbij is bijvoorbeeld specifiek ingegaan op de speelplaatsen voor de 
kleuters en het gebied waar de andere kinderen kunnen spelen. De 
medezeggenschapsraad wordt in de informatievoorziening meegenomen. 
Op 19 mei gaan de teams van beide scholen en een deel van het personeel van de 

Twaalf Hoven elkaar ontmoeten. We gaan nader kennismaken, verwachtingen uitwisselen en per 
groep wordt een rondleiding op de bouw verzorgd. Nuttig en leuk! 
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Helaas is de bouwplaats is nog niet te betreden voor andere belangstellenden. Dat is jammer, maar 
dat zal zeker nog gebeuren. Dat geeft dan iedereen de kans om meer te weten te komen over het 
gebouw en alles waar de Tirrel voor staat.  
Al met al…. er wordt hard gewerkt aan onze nieuwe school en aan de Tirrel als geheel. We houden u 
op de hoogte. Voor meer informatie of nieuws kijk eens op de site: www.detirrel.nl of 
www.tiggeldobbe.nl. En uiteraard geven we graag antwoorden op vragen die er zijn. 

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
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