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Vrijdag  1 juli  Groep 8 terug van Ameland 

Vrijdag   1 juli  Groep 6 Groninger Museum  

Maandag  4 Juli   Groep 7A museum Wierdenland Ezinge 

Dinsdag 5 juli   Schoolreis groep 1 en 2 Sanjes Safari 

Dinsdag  5 juli  Oud Papier  

Donderdag 7 juli  Wieltjesdag  

Vrijdag 8 juli  Musical groep 8 (avond) 

Maandag  11 Juli  Groep 7B museum Wierdenland Ezinge 

Dinsdag 12 Juli  Zwemmen groep 5 t/m 8 (10:00-12:00) 

Dinsdag 12 juli  ALLE kinderen rondleiding De Tirrel  

Woensdag 13 Juli  Groep 5 bezoek Openluchtmuseum Warffum 

Donderdag 14 Juli  Groep 7A en 7B Groninger Landschap 

Vrijdag 15 juli  Vossenjacht groep 1 t/m 8  

Vrijdag  15 juli  Laatste schooldag tot 12:00!! 

Zomervakantie   maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus  
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           ag allemaal, 
Nog even en het schooljaar is alweer voorbij. Een jaar waarin alle kinderen zich verder hebben kunnen 
ontwikkelen. We zijn trots op alle kinderen, de prestaties, de prachtige portfolio’s en blij om iedere dag de 
kinderen te verwelkomen in onze school. Nog twee weken te gaan en dan genieten we van een 
welverdiende zomervakantie. De plannen voor komend schooljaar zijn gemaakt en deze zullen wij in de 
Tiggeltjes van September met u delen.  
 
Vanaf deze kant wens ik u, mede namens het team, MR en OR van O.B.S. Tiggeldobbe, een hele fijne 
zomervakantie toe.  
 
Wouter van Riet  
Adjunct – directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            elkom op onze school 
In de laatste maand zijn er geen nieuwe kleuters op school gekomen. Dat gebeurt 
direct na de zomervakantie weer. Wel gaan er 22 kanjers van groep 8 onze school 
verlaten. Ook vanaf deze plaats wensen we ze heel veel plezier toe op hun nieuwe 
school.  
 
 
 
 
              ntwikkelingen van ons onderwijs   
Wat leuk, om te zien hoe nieuwe ideeën van leerkrachten aansluiten bij die van de kinderen.  Dit 
schooljaar hebben wij als team ook diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Het pedagogisch didactisch 
handelen stond centraal. Het doel van de les is hierbij als uitgangspunt genomen. Welke stappen 
(succescriteria) moeten we doorlopen? Hoe kan ik het individu optimaal begeleiden? Planmatig en 
cyclisch handelen, de kracht van de herhaling is met goed succes toegepast door de leerkrachten.  
 
De teamleden kijken in deze periode terug op het afgelopen jaar. Evalueren dus. Wat waren goede 
ontwikkelingen? Waar liggen nieuwe kansen voor volgend jaar? Waar gaan we (extra) in scholen? 
Wat schaffen we aan om het onderwijs te verbeteren? Allemaal zaken die o.a. op maandag 4 juli in 
ons teamoverleg aan bod komen.   
We doen het samen. En dat levert ook officiële documenten op, zoals bijvoorbeeld het 
schooljaarverslag en het schooljaarplan. Deze documenten gaan naar de medezeggenschapsraad en 
worden o.a. gepubliceerd op onze site.  
Hebt u hierover vragen? Laat het dan weten of loop een keer binnen.   
 

 
 
            olgend schooljaar 
Het komende schooljaar gaan we met 10 groepen van start. U kreeg daar een brief over. Dat zullen 
we gaan doen zonder meester Jan ten Harkel (stopt met werken) en juf Mitzy Meeuwissen (gaat op 
reis). Ook vanaf deze plaats willen wij Jan en Mitzy, bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij onze 
kinderen en onze school. 
Tegelijker tijd heten wij Marcia Striedelmeijer (groep blauw) van harte welkom in ons team.  



 
 
 
 
 
         aatste schooldag   
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, is de laatste schooldag op vrijdag 15 juli. We hebben deze 
vrijdagochtend de Vossenjacht en we sluiten het jaar zoals gewoonlijk af met pannenkoeken eten op 
het plein. Om 12 uur is het dan zomervakantie. Meer informatie over deze dag heeft u ook al via Parro 
ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
              ieuwe rekenmethode 

Ingaande schooljaar 2022-2023 gaan we starten met De Wereld in Getallen 5 (WIG5). 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 geweest 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.   

De werkgroep heeft gekozen voor de nieuwe WIG5. Deze methode is voor groep 1 t/m 8, waarbij er 
vanuit de basis gewerkt wordt op papier met digitale oefensoftware. De wens vanuit het team was 
nadrukkelijk om de kinderen te laten werken in een combinatie van papier en digitaal.  

Met deze methode zijn wij ervan overtuigd dat we onze kinderen nog beter kunnen laten ontwikkelen 
en dat we hierbij de juiste handreikingen krijgen om dit te kunnen realiseren.  
 
 

 
 
 
 
 
          toetbomen 
Op de eerste schooldag, maandag 29 augustus, zullen de kinderen van groep 3 om 14.15 uur naar 
buiten komen met een stoetboom. Deze eeuwenoude traditie in Groningen, waarin kinderen van de 
bovenmeester een tak met broodjes en lekkernijen krijgen, wordt ook op onze school in stand 
gehouden. Kom kijken naar deze feestelijke optocht op het plein. (zie ook onze site onder Vieringen). 
Foto’s of filmpjes maken mag. Maar publiceer, zonder toestemming van ouders, niets in het openbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     akantierooster 2022-2023 

  

Zomervakantie 2022  18 juli t/m 28 augustus 2022  

Herfstvakantie  17  t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 5 maart 2023 

Goede vrijdag   7 april 2023 

2e Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie  24 april t/m 7 mei 2023 

Koningsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 5 mei 2023 (valt in meivakantie) 

Hemelvaartsdag + vrijdag   18 en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 2023 24 juli t/m 3 september 2023 
 
 
 
              argedagen 2022-2023  

 Margedag Maandag 21 november 2022 

 Margedag Vrijdag 23 december 2022 

 Margedag Donderdag 2 februari 2023 

 Margedag Dinsdag 11 april 2023 

 Margedag Woensdag 17 mei 2023 

 Margemiddag Vrijdag 21 juli 2023 

 n.t.b. margedagen verhuizing De Tirrel* 
 
*Naast de geplande vakanties en margedagen is het zeer waarschijnlijk dat er ergens in de tweede 
helft van het schooljaar nog extra margedagen worden gepland.  Dit i.v.m. de verhuizing van de 
school naar de Tirrel. Wij kunnen nu nog niet aangeven wanneer dat precies zal zijn. Zodra de 
verhuisdata bekend zijn, zullen we u daarover informeren, zodat u tijdig opvang kan regelen voor uw 
kin(deren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

               edezeggenschapsraad 

Met ingang van het komende jaar zal Emiel de Jong namens de personeelsgeleding toetreden tot de 
MR en namens de oudergeleding is na de vacatureronde (geen reacties) besloten om de termijn van 
Hans Kremer te verlengen.  

 

 

         eerlingenraad 

(geschreven door Roel Slob, groep 7) 
De leerlingenraad is erg leuk want het is leuk om met elkaar te vergaderen. Je vergadert met aardige 
kinderen. Je komt er in door te stemmen je maakt een verslag waarom je  in de leerlingenraad wil en 
vertelt het aan de klas daarna wordt er gestemd degene met de meeste stemmen komt voor twee jaar 
in de leerlingenraad. 
  
 
 
 
 
 

 
 
               
      
              ieuwe school in de Tirrel 
Maandag 13 juni heeft het team een rondleiding gehad in De Tirrel. Het team is erg enthousiast over de 
ruime lokalen, leerpleinen, een gigantische sporthal en het atelier. Het gebouw biedt heel veel 
mogelijkheden ten goede van het onderwijs. Onderwijs, sport & cultuur in één gebouw.  
 
En…….dinsdag 12 juli krijgen alle kinderen een rondleiding. Hopelijk zijn zij net zo enthousiast.  
Wachten duurt lang… ook alle betrokkenen willen het liefst dat de Tirrel er vandaag nog staat. Zoals 
eerder met u gedeeld is de verwachting dat wij in de tweede helft van het schooljaar 2022-2023 gaan 
verhuizen. Wanneer hier meer over bekend is zullen wij dit uiteraard met u delen.  
 
Het inrichtingstraject voor zowel CBS De Piramiden als OBS Tiggeldobbe gaan wij verder vormgeven 
met Eromesmarko. De werkgroep meubilair heeft op 15 juni dit besluit genomen. Beide teams zijn nu 
in overleg over ‘grote’ inrichtingsvragen, waarna we in de komende periode steeds verder tot in detail 
de inrichting zullen bespreken met Eromesmarko. Wij zien in hen de ideale partij die vanuit de visie 
van de school en werkwijze hier het beste bij past.   
 
 


