
   

                                    

 

Wij wensen alle  kinderen en  ouders 

een heel mooi, gelukkig en vooral gezond  
 

 

 

 

 

 

 

 

  elkom op onze school 

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

 

 

 
 
 
         erde kleutergroep gestart 
De aanwas van nieuwe kinderen op onze school is groter dat gedacht. Dat is fijn. Veel ouders kiezen 
voor onze school en dat geeft een goed gevoel. De beide kleutergroepen dreigden te groot te worden. 
Daarom zijn we (net als vorig jaar) een derde kleutergroep gestart. Vera Gramsbergen zal onze 
jongsten gaan begeleiden. Alle ouders van de (toekomstige) kleuters hebben over deze verandering 
bericht gehad. 
Ook geeft dit veranderingen in de rest van de school. Dit als gevolg van het feit dat er geen 
leerkrachten zijn die een vacature op zouden kunnen vullen. Over die veranderingen hebben we alle 
ouders via Parro ingelicht. 
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     Oud papier     11 januari 
     Voetbalclinic FC Groningen        22 januari voor de groepen 3 t/m 8          
                                                             tijdens de gymlessen 
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          uderraad  & decoratieteam bedankt!   
Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, die voor de kinderen van de Tiggeldobbe de handen uit 
de mouwen steekt, willen we vooral de ouderraad en de leden van het decoratieteam in het zonnetje 
zetten!  Met veel enthousiasme hebben een aantal ouders zich ingezet om, ondanks de beperkingen, 
de Sint- en de Kerstviering tot een succes te maken.  
Tal van activiteiten, zoals tijdens de feestelijkheden 
in de afgelopen periode: het verzorgen van 
lekkernijen, drinken, de aankleding van de school, 
het begeleiden van de Sint en zijn pieten, enz., zijn 
veilig en met heel veel creativiteit en energie 
uitgevoerd. Zonder deze moeders zou het niet 
mogelijk zijn om dergelijke geweldige evenementen, 
ook tijdens corona, voor onze kinderen te 
organiseren. Daarom, speciaal voor jullie: hartstikke 
bedankt!        
 
 
 
                edezeggenschapsraad (MR) Tiggeldobbe 
Hierbij even een klein stukje uit vanuit de MR.  Het zijn bijzondere jaren waarbij de Tiggeldobbe veel 
overleg voert met de MR. Naast de vaste vergaderingen door het hele jaar heen, hebben we de 
afgelopen tijd vaak contact met Jaap over de te nemen maatregelen en versoepelingen gehad. Zodra 
er weer een RIVM advies of eis komt is er altijd even overleg met de MR over de communicatie. 
In normale tijden is de MR ook van groot belang voor de school. Wij praten en stemmen mee over de 
te nemen beleidskeuzes van het schoolbestuur. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de 
onderwijskundige doelstellingen van de school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met 
instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.  
Binnen de Tiggeldobbe is dit een heel erg open en gelijkwaardig overleg waarbij de school ook echt 
goed luistert naar de stem van de MR. 
Afgelopen zomerperiode is er door Hans Kremer vanuit de oudergeleding ook zitting genomen in de 
beoordeling advies commissie voor de werving en selectie van onze nieuwe directeur. We zijn heel blij 
dat we in Wouter een fantastische nieuwe directeur hebben gevonden die Jaap mag gaan opvolgen 
en wij kijken uit naar constructieve overleggen met hem. 
Wanneer jullie als ouders vragen of opmerkingen hebben die goed zijn om in de MR te bespreken, 
meld je dan gerust bij één van de leden van de oudergeleding. Dit zijn de mensen die namens de 
ouders in de MR zitten. Deze bestaat uit: 
Marjolijn Valkema (marjoke_valkema@hotmail.com), Jolanda Olinga (jolandao@hotmail.com), David 
Bos (davidbos1977@gmail.com) en Hans Kremer (hans.kremer77@gmail.com)  
Vanuit het team hebben de volgende mensen zitting in de MR: 
Janke Koopmans, Hilda van Wijk en Miranda Visser (voorzitter, m.visser@lauwerseneems.nl). 
 
  
        
         orona……… 
De school is gelukkig weer open. Alle ouders kregen daarover een Parro. Laten we met elkaar scherp 
blijven om de de school open te houden. 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. 
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            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 of mailen kan uiteraard ook altijd. 
 
 
 
 
           atterijen en oud papier 
Sinds jaar en dag zamelen we op school batterijen, cartridges en oud papier in. 
Voor het oud papier staat er eens in de 3 à 4 weken een container bij school.  
De data staan in de Tiggeltjes en op de site. Cartridges en batterijen kunt u op 
een later tijdstip in (laten) leveren bij het speellokaal (ingang van de kleuters). 
Met het geld dat we er voor krijgen, betalen we bijvoorbeeld extra speelmaterialen 
voor op het plein. 
De donkere dagen zijn voorbij en misschien zijn er weer lege batterijen over. Neem ze mee, geef ze aan 
uw kind(eren) mee en help het milieu en de school. 
 
           
 
 
 
          ieuwe school in de Tirrel 
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen. Er wordt volop gebouwd. Zowel 
aan het gebouw, als aan de visie. Meer weten? Kijk eens op de site. www.detirrel.nl. 
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