
  
 

                        
 

           

 

 
 

 

elkom op onze school 
Willem, Eden en Noor in groep Blauw.  
Fijn dat jullie er ook bij komen!   
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school gaan hebben. 

 

 

 

           oestuinen groep 6 
Vrijdag 13 mei hebben alle kinderen uit groep 6 weer een start gemaakt met onze moestuinen. 
Onkruid wieden, aardappelen poten, wortels zaaien en nog veel meer. 
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Dinsdag 31 mei    Sportdag groep 3 en 4 

Woensdag 1 juni    Sportdag groep 5 en 6 

Donderdag 2 juni    Sportdag groep 7 en 8 

Vrijdag 3 juni    Groep 7 Techniekdag Terra Winsum 

Maandag 6 juni   Tweede Pinksterdag (vrij) 

Dinsdag 7 juni    Oud papier 

Dinsdag 7 juni   Schoolreis groep 5 en 6  

Donderdag 9 juni   Wieltjesdag 

Maandag 13 juni   Margedag (alle leerlingen vrij) 

Donderdag 16 juni   Groep 6 excursie Groninger Landschap 

Zondag 19 juni   Vaderdag 

Donderdag 23 juni   Portfolio mee naar huis 

Maandag 27 – Vrijdag 1 juli  Kamp groep 8 Ameland 

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


 

 

 

           ezoek Synagoge groep 7 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen uit groep 7 hebben donderdag 12 mei een bezoek gebracht aan de Synagoge in 
Winsum. Ze kregen het verhaal te horen van de Joodse familie de Vries die in Winsum woonde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De familie werd naar Westerbork gebracht. De kinderen hebben 
een brief aan ze geschreven. 
 

 

 

 

           inderen 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, het groepje of het 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 die 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 plaatsingswijzer 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 doorslaggevend. Er wordt ook gekeken naar 
de ontwikkeling en omstandigheden van 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 plaatsingswijzer of één eindtoets bepaalt alles.  
Voor meer informatie zie ook: https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders  of neem contact op met de 
groepsleerkracht. 
 

                
 
         
                 esprekken met ouders/kinderen 
Aan het eind van het jaar zijn er de 10-minuten gesprekken op verzoek 
van ouders en/of leerkrachten voor alle groepen (behalve groep 8).  
De ouders van de kinderen uit groep 7 worden uitgenodigd om o.a. de 
plaatsingswijzer te bespreken.  
 

 

 

        ietsles groep 3 en 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 16 mei hebben alle leerlingen uit groep 3 en 4 een fietsles gehad van de Fietsschool. De 
kinderen hebben geleerd dat je als fietser in het verkeer kwetsbaar bent en dat je heel goed moet 
opletten. Nederland is een fietsend land. Of je nu op het platteland bent of in hartje Amsterdam, er 
wordt gefietst! Fietsen kun je doen om zeer uiteenlopende redenen. Dit kan variëren van het 
dagelijkse ritje naar je werk en weer terug, naar school, gewoon voor je plezier, boodschappen doen 
en noem maar op. Maar … de fietser is ook kwetsbaar in het verkeer. Wanneer je valt, heb je geen 
bescherming om je heen. De Fietsschool wil daarom graag dat kinderen al op jonge leeftijd leren -
fietsen, goede beheersing van fietsvaardigheden leren en regelmatig deelnemen aan het verkeer. Om 
deze onderdelen extra te oefenen, geeft de Fietsschool fietslessen aan de leerlingen op de 
basisschool. Wij zijn de Fietsschool dankbaar voor deze les en dit draagt er zeker aan bij dat onze 
kinderen zich veilig kunnen bewegen in het verkeer.  

 

 

https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders


 

 

     nrichting de Tirrel (Heutink / Eromesmarko) 

  

 

 

Eromesmarko  

 

 

 

 

 

 

Heutink 

 

 

Donderdag 12 mei en maandag 23 mei heeft (een delegatie) van de werkgroep meubilair een 
bezoek gebracht aan de firma’s Eromesmarko (Wychen) en Heutink (Oisterwijk). Beide partijen 
zijn inrichters van scholen. Vanuit de visie en identiteit van de Tirrel en OBS Tiggeldobbe en de 
wijze waarop wij ons onderwijs inrichten maakt de werkgroep op dit moment vorderingen om met 
de juiste argumentatie en overwegingen een keuze te maken voor een leverancier. De Piramiden 
en Tiggeldobbe trekken hierin samen op. Het streven van de werkgroep is om vóór de 
zomervakantie een keuze te maken voor een leverancier.  

 

              ome-Start ondersteunt gezinnen met kinderen  

Home-Start Het Hogeland is een gratis programma, uitgevoerd door Humanitas, voor 
opvoedondersteuning. 
Als ouder heb je veel ballen in de lucht te houden. Vaak lukt dit prima gelukkig. Maar soms heb je 
perioden dat dit lastiger is. 
 
Nee, geen problemen waarbij hulp vanuit hulpverlening nodig is.  
Juist die ‘gewone oudervragen’ wil je wel eens gewoon met iemand delen. Iemand die je een 
luisterend oor biedt, praktische tips heeft en waar je je ervaringen over opvoeden mee kunt delen. 
 
Herken je dit? Onze opvoedmaatjes zijn er voor jou! Van een luisterend oor, praktische tips en 
ondersteuning tot samen wandelen of koffiedrinken! 
Je kunt altijd contact met ons opnemen: 
 
Coördinator Jenny van der Werf 

06 - 577 891 52 

j.vanderwerf@humanitas.nl 

Voor meer informatie: 
- www.humanitas.nl 
- www.home-start.nl  

 

 

http://www.humanitas.nl/
http://www.home-start.nl/


 

 

       eerlingenraad woensdag 11 mei 2022  
Verslag van Teije (groep 8) 

Wij hebben met de leerlingenraad besproken welke dingen we 
gaan doen met de Tiggeldobbe en met de Tirrel. 
De leerlingenraad is langs alle onderbouwklassen gegaan om te 
vragen wat ze nog wouden in de pauzes op het plein en ze 
zijden dat ze nog ballen wouden waarmee ze kunnen 
voetballen. Ze wouden ook hoepels. De leerlingenraad had ook nog bedacht bijvoorbeeld: nieuwe 
karren komen om op te rijden; of een dance wheel die moet je om je voet doen en dan kan je hem 
laten draaien en de leerlingenraad had wat gevonden een evenwichtskom daar kan je in zitten en 
rondjes draaien en balanceren. Er zijn ook spullen voor het buitenspelen voor op de Tirrel zoals: 
schommels, klimtoestellen en wipwapen. 
De leerlingenraad heeft ook vergaderd over de laatste schooldag. Ze hebben besloten om volgend 
jaar de laatste schooldag te verwisselen met de koningsspelen dus dan komt de vossenjacht op de 
koningsspelen en de activiteiten van de koningsspelen op de laatste schooldag. 
De leerlingenraad is ook bezig met het maken van een ideeënbusjes voor waar neer je een leuk idee 
hebt en die graag wil laten horen. Dan doe je een briefje in de ideeën bus en bespreken de leerlingen 
van de leerlingenraad of we daar iets mee kunnen doen 
We willen ook voor de school zorgen en dat de kinderen het daar leuk hebben. Veel kinderen tafelen 
in de pauzes maar soms hebben ze geen bal om mee te tafelen dus de leerlingenraad heeft besloten 
om een aparte bal te hebben voor het tafelen. 
Het wordt de komende tijd heel warm. Vorig jaar hebben we spellen met water gedaan met 
gymnastiek zoals: een sponsen gevecht en flessenvoetbal. Heel veel kinderen vonden dat leuk dus 
had de leerlingenraad besloten om dat vaker te doen. Zo maken wij de Tiggeldobbe en de Tirrel een 
stuk leuker. We hoppen dat u het goede punten vindt en dat de leerlingenraad nog meer leuke ideeën 
krijgt van alle kinderen van de Tiggeldobbe. 

 
 
 
 
 

             

           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 juli 

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!  
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              ieuwe school in de Tirrel 

Samen op weg naar de Tirrel 19 mei 
Met als motto 'ontmoeten-verbinden-verrijken', troffen  
donderdagmiddag 19 mei ruim zestig medewerkers van  
de Piramiden en Tiggeldobbe en verpleeghuis De Twaalf 
Hoven elkaar in De Kapschuur. Onze school krijgt een mooie 
eigen plek, maar omdat we over afzienbare tijd wel samen 
dingen gaan doen met de andere bewoners van de Tirrel is het 
elkaar nu al ontmoeten, nuttig. Naast nuttig was het tevens erg 
gezellig en ontspannen. Al met al was het een zeer geslaagde 
middag waarbij, onder leiding van Jetta Post, op een 
interactieve manier nader kennis is gemaakt met elkaar. 
Vanwege het weer kon er nog geen rondleiding op de bouw 
plaats vinden, maar dat gaat binnenkort alsnog gebeuren. 
Beide scholen zijn in een werkgroep bezig om zich te 
oriënteren op de inrichting van de scholen. We kijken naar nieuw meubilair voor alle groepen en 
daarnaast bijvoorbeeld ook naar kasten en de inrichting van leerpleinen. Dit is erg leuk om te doen. 
Er wordt naast het bouwen van de Tirrel op zich, vooral hard gewerkt aan de exploitatie en het beheer 
van het hele complex. Dat is uiteraard een cruciaal en erg belangrijk onderdeel. Ook de inrichting van 
het gebied rond de Tirrel is een mooie uitdaging. Ook daar wordt aan gewerkt en met meerdere 
partijen besproken. 
 


