
  
 

                        
 

           

 

 

 

elkom op onze school 
Benthe van Dijk, Giovanni Koerts en Romy Koops in groep Blauw.  
Fijn dat jullie er ook bij komen!   
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen 
hebben. 

 

 
 

 fscheid meester Jaap 
Op vrijdag 11 maart nemen we feestelijk afscheid van meester Jaap. Helaas moesten we dit tot twee 
keer toe uitstellen, maar op 11 maart nemen we in de ochtend met alle kinderen feestelijk afscheid. 
Via Parro zullen wij u, indien nodig, op de hoogte brengen van verdere details.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadelmakerij 6, 9951 JM Winsum 
Tel. 0595 - 441831 

www.tiggeldobbe.nl    

obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl         

de T ig ge l t je s  onze maandelijkse nieuwsbrief       maart 2022 

      
Woensdag 2 maart     Kriebelbrigade  
 
Dinsdag 8 maart    Oud papier 
 
Donderdag 10 maart   Wieltjesdag 
 
Vrijdag 11 maart    Afscheid meester Jaap 
 
Woensdag 16 maart    Schoolschaatsen gr. 5 en 6 
 
Woensdag 16 maart    Theater Stoplicht gr. 1 en 2  
 
Maandag 21 – Donderdag 24 maart Projectweek  
 
Maandag 28 maart     Remwegdemonstratie gr. 5 en 6  
 
Maandag 28 maart – Vrijdag 1 april Week van het Geld  
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     rojectweek  
Van maandag 21 tot en met donderdag 24 maart hebben we gelukkig weer 
onze traditionele projectweek. De werkgroep is druk bezig met alle 
voorbereidingen. We zijn ontzettend blij dat het dit schooljaar weer door kan 
gaan.  
Het thema houden we nog even geheim, maar….. we zullen de projectweek 
‘’knallend’’ van start laten gaan en sluiten deze feestelijk met alle kinderen af. 
We houden u op de hoogte.    
De gezamenlijke afsluiting is op donderdag 24 maart van 16:15  tot 19:00 uur en iedereen is dan 
welkom om alles te komen bekijken. Houd dit tijdstip vrij in de agenda. De werkgroep bericht u 
vroegtijdig met alle informatie over de projectweek.  
 
 
 

 
        

        oorstellen GGD verpleegkundige 
    Elk kind heeft het recht om gezond en veilig groot te worden. De 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft daarin een belangrijke taak. 
In de provincie Groningen wordt de JGZ uitgevoerd door de GGD 
Groningen.  
 
Tot je kind vier jaar is, kom je voor de JGZ naar het Consultatiebureau. 
Tijdens de jaren daaropvolgend, op de basisschool, kun je voor de JGZ 
terecht bij het schoolteam van de 
GGD. In het schoolteam zit een logopedist, doktersassistente (voor de 
screeningen van de 5-jarigen en de kinderen groep 7) de jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige.  
Als jeugdverpleegkundige ben ik de contactpersoon vanuit de zorg voor de school. Mijn 
naam is Gerda Jokshorst. 
 
Concreet gaan de vragen over onderwerpen zoals: zindelijkheid,  slaapproblemen, 
eetgewoonten, over-en ondergewicht, gedrag (boosheid, teruggetrokken gedrag), kinderen 
van gescheiden ouders, angsten, onzekerheid, seksuele ontwikkeling etc.   
Hierbij werken we nauw samen met het schoolteam.  altijd in samenspraak met de ouders) 
 
Bel vooral bij twijfels, ik werk laagdrempelig!  Je hebt geen verplichtingen. Ik kan je 
gemakkelijk van advies voorzien en mocht er toch meer aan de hand zijn dan weet ik vaak 
wel een adres waar je kind goed geholpen kan worden. 
 
Heb je vragen of twijfels over de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van je kind, dan 
kun je mij bellen, appen of mailen: gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl   tel.nr 06-51330727 
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        asergamen groep 3 t/m 8 
 
Op 17 februari werden de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 verrast tijdens de 
gymnastiekles. Omdat het nu weer kan en 
mag werden de kinderen getrakteerd om een 
bijzondere periode van corona af te sluiten. 
De gymzaal was omgetoverd tot een 
‘’lasergame hal’’. De zaal stond vol met 
obstakels, waarna de kinderen in teams 
tegen elkaar hebben gestreden met 
infrarood-guns. En niet alleen de kinderen, 
ook alle meesters en juffen konden het niet 
laten om een wedstrijdje mee te spelen. Het 
plezier straalde er bij alle kinderen vanaf. 
Spanning, sensatie en tot de laatste seconde 
werd er gestreden voor de winst.  
Een fantastische afsluiting waar nog lang 
over nagepraat gaat worden.  

 
 
 

 
 

           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/  

 

 

 

         tagiares 

Elk jaar zijn er studenten die hun stage bij ons doen. Dat heeft voor zowel de school als de studenten een 
meerwaarde. We bieden studenten de mogelijkheid om ervaringen en vaardigheden op te doen. 
Tegelijkertijd zijn er ook meer handen in de groep, waar kinderen weer van kunnen profiteren. En wij als 
team horen van de nieuwe zaken die er spelen op de opleidingen.  
Op dit moment hebben wij meerdere stagiaires in onze school. Via Parro zullen zij zich voorstellen aan de 
eigen groep.  

 

  

        
          orona……… 
Na de persconferentie van 15 februari zijn er voor de scholen in het primair onderwijs een aantal 
versoepelingen. Deze versoepelingen gaan in vanaf 18 en 25 februari. Om het als school veilig en goed te 
laten verlopen hebben wij besloten om de versoepelingen vanaf maandag 28 februari, de maandag ná de 
voorjaarsvakantie, in te laten gaan. Een nieuwe schoolweek met vernieuwde regels en meer ruimte voor 
kinderen, ouders en leerkrachten. 
 
 
 
 
 

https://www.rotsenwater.nl/


Versoepelingen (ingaande 28 februari 2022) 
 Scholen hoeven pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de 

school kunnen worden losgelaten  
 Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen 

cohortering op niveau van klas/groep meer) 
 Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen de school weer in 
 De mondkapjesplicht komt te vervallen. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7 ,8 en 

medewerkers op school geen mondkapje meer te dragen.  
 Het advies om afstand te houden in het onderwijs komt te vervallen.  

 
Basisregels en zelftesten blijven 
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de 
elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve zelftest. Daarnaast 
blijft het advies om twee keer per week een zelftest te doen voor leerlingen groep 6, 7, 8 en 
onderwijspersoneel van kracht.   
 
LET OP! Onderstaande basisregels blijven van kracht: 

- Corona gerelateerde klachten? ➔ je doet eerst een zelftest. Negatief? Je mag naar school! 
- Positieve zelftest? ➔ je laat je eerst testen bij de GGD 
- Positieve PCR test? ➔  je blijft minimaal in quarantaine tot de datum die in de brief staat die je 

ontvangt vanuit de GGD en daarna klachtenvrij bent. 
 

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. 
 
 

 

 
 
 
 
 

             

           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 april 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 
 
Er wordt volop gebouwd en de Tirrel krijgt steeds 
meer zijn vorm. Zowel aan het gebouw, als aan de 
visie. Overleg met partners en organisaties waar we 
de Tirrel mee vorm gaan geven, vindt digitaal plaats. 
De beide schoolteams bezig om nieuw meubilair uit 
te zoeken. Daarover vindt afstemming plaats met de 
architect.  
Helaas is de bouwplaats is nog niet te betreden. Dat 
is jammer, maar hopelijk kan er zeer binnenkort weer 
meer. In de week voor de voorjaarsvakantie is er een 
nieuwe vlog gemaakt door leerlingen van de 
Piramiden en Tiggeldobbe. Zij mochten met 
toestemming alvast een kijkje nemen in de nieuwe 
school en hebben de architect mogen interviewen. 
 
Voor meer informatie of nieuws kijk eens op de site: www.detirrel.nl of www.tiggeldobbe.nl  
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