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20 december
21 december vanaf 12 uur
22 dec t/m 6 januari 2019

Welkom op onze
school
Welkom Saar Guikema en Isa Scholma in groep Geel. Fijn dat jullie er zijn. We hopen dat
jullie hier een leuke en leerzame tijd zullen hebben.

Foto’s en privacy.
In verband met de nieuwe privacywetgeving hebben we alle ouders via een formulier bevraagd naar
wat we wel en niet mogen publiceren, met betrekking tot foto’s en het gebruik van gegevens.
Tot voor kort plaatsten we bijv. altijd foto’s (zonder naam) op de site, soms op Facebook en in Mijn
Albums. Op Mijn Albums zit overigens sinds kort een code.
Het overzicht van toestemming in de verschillende media is erg divers. Het is voor ons ondoenlijk om
alle foto’s te controleren en te beoordelen of we het ergens wel of niet mogen plaatsen. Daarom zullen
we voortaan niet of nauwelijks foto’s van gebeurtenissen op school publiceren.
Met Sinterklaas zullen we geen groepsfoto meer maken. We zouden dan een klein deel van de groep
apart moeten zetten. Dat vinden we zeer onwenselijk.
Het lijkt of de vragenlijst voor veel ouders niet helemaal helder was. Er waren ouders die meenden te
lezen dat we voor kinderen bijvoorbeeld een Facebook account wilden aanmaken. Ook de vraag over
een account voor apps werd vaak niet begrepen: we werken op school namelijk ook met educatieve
apps. Ze horen bij het dagelijks werken (denk bijv. aan Rekentuin) in de klas. Wanneer voor het gebruik
daarvan geen toestemming door ouders wordt gegeven, kan de gekoppelde stof niet door hun
kind(eren) doorgewerkt en verwerkt worden.
Uiteindelijk is het er voor ons niet overzichtelijker op geworden. We gaan intern kijken of en wat we
daaraan kunnen doen. Zodra we één en ander op een rij hebben, komen we daarop terug.
Tot die tijd zullen we, zoals gemeld, zeer terughoudend zijn met de publicatie van o.a. foto’s

Ontwikkelingen van ons onderwijs
Maandelijks praten we u kort bij over de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school.
Als school blijven we werken aan onze eigen ontwikkeling. Dit omdat kinderen het beste onderwijs
verdienen.
De leerkracht maakt de kwaliteit van een school. En met kwaliteit bedoel ik goed onderwijs!
Goed onderwijs in de meest brede zin van het woord. Als we kinderen optimaal willen helpen bij en
stimuleren in hun ontwikkeling dan is het naast een goed pedagogisch klimaat en een taakgerichte
sfeer nodig, dat lessen zó worden gegeven dat kinderen daar veel van opsteken.
Dit zogenaamde pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht staat bij onze schoolontwikkeling
daarom centraal.

Jaarlijks nemen wij een onderdeel uit een scala aan mogelijkheden om ons te ontwikkelen. We
onderzoeken wat de status van dat onderdeel nu is en hoe we dat kunnen verbeteren.
Dit eerste half jaar hebben ons bijvoorbeeld verdiept in het geven van feedback. Onderzoek wijst uit dat
goede feedback geven aan kinderen uitermate waardevol is en kinderen erg helpt om zich beter te
ontwikkelen.
Na bestudering van de theorie hebben de leerkrachten daar extra aandacht voor in hun lessen.
Vervolgens gaan de intern begeleider en de directeur in de klas lessen observeren. Ook kijken de
collega’s onderling bij elkaar. Wat we met elkaar zien, bespreken we en zo werken we als team aan
onze ontwikkeling.
Voor mij als directeur is dat uitermate leuk om te doen. Je ziet naast het ene onderdeel -feedback-, ook
het geheel van de les en wat er in een groep gebeurt. En naast puntjes die (altijd) beter/anders kunnen
zie je ook hele leuke verrassende zaken. Zo zag ik in één van de groepen kinderen rijtjes woorden
lezen. Na een rijtje gingen ze wandelen door de groep en bij STOP werd er weer een rij gelezen. Een
mooie vorm, waarbij ook tegemoet werd gekomen aan de bewegingsdrang die ieder kind heeft.
En … een activiteit die met collega’s wordt gedeeld en die ook in andere groepen kan worden
toegepast. Al met al een vorm waarmee we ons als team ontwikkelen.
Meer weten? Ik vertel er graag over. Loop maar eens binnen op de eerste maandag van de maand.
Jaap Rosema

Binnen lopen bij Jaap
Elke eerste maandag van de maand heeft Jaap zijn deur open en zijn agenda geblokt om met ouders
te spreken. Als ouders vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of kritiek over of op de school hebben
kunnen ze binnen lopen voor een gesprek. Dat kan ook gaan over de Tirrel, over de verkeerssituatie of
over het beleid van de school bijvoorbeeld. Over van alles, vooral als het op organisatorischeen onderwijsinhoudelijke zaken betrekking heeft en wat minder over zaken die direct betrekking hebben
op uw kind.

Nieuwe en huidig schoolgebouw
De laatste Nieuwsbrief over de ontwikkeling van de Tirrel is in oktober verzonden. Ondanks dat er niets
zichtbaars gebeurt wordt er achter de schermen hard doorgewerkt. Bij de kleuterbouw hangen grote
plattegronden in de gang. Die geven een impressie van waar onze kinderen over een tijdje zullen zitten.
Hebt u vragen of opmerkingen laat het ons weten, want het wordt een school voor u en vooral voor
onze kinderen. En voor recent nieuws kijk ook op: www.detirrel.nl.
Tegelijkertijd zitten we ook in dit gebouw niet stil. Er is flink opgeruimd. Er is geverfd en het
decoratieteam zorgt voor een sfeervolle aankleding van ons gebouw. Ook zijn de kozijnen aan de
oostkant gerenoveerd en geschilderd. We zien erg uit naar een nieuw gebouw, maar zolang we nog
hier zitten, zorgen we ervoor dat dit gebouw zo optimaal en gezellig mogelijk is voor onze kinderen.
Tevredenheidsonderzoek
Dank voor het invullen van de tevredenheidsenquête. We verwachten ergens in februari de resultaten
op een rij te hebben. Die gaan we dan uiteraard met u delen.

Kerstdiner
Ook dit jaar vieren we Kerst op het plein. Op donderdag 20 december verzamelen we buiten en zingen
samen rond 17.30 uur kerstliedjes. Wanneer de kinderen binnen aan hun Kerstdiner zitten, kunnen de
ouders op het plein genieten van glühwein en kerstbrood. Dit jaar is er geen ouderbuffet. Het diner van
de kinderen duurt tot 19.00 uur. Meer feestelijke informatie volgt.

Kersthulp
Donderdag 20 december zal ’s ochtends het plein versierd worden door de ouderraad. Er wordt o.a. een
tent opgezet en er worden lichtjes opgehangen. Ook komt het grote podium buiten. We maken het plein

weer ouderwets gezellig. Hier kunnen we nog wel wat extra handen bij gebruiken! Opgave bij
Rivka Veenker. Hoe meer mensen er meehelpen, hoe eerder we klaar zijn! Ook na afloop van het
kerstdiner kunnen we extra hulp gebruiken. Alvast, mede namens alle kinderen, bedankt voor de hulp!

Het team van de Tiggeldobbe
wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een mooi 2019!!!

Januari 2019

Weer naar school:
Oud papier:
Kriebelbrigade:

7 januari
8 en 29 januari
9 januari

