
  
 

                        
 

           

       

 
 

 

       nformatie, roosters, vakanties 
De Tiggeltjes vormen een onderdeel van onze informatievoorziening. Voor de  communicatie gebruiken 

we onder andere de Parro-app. Ook kunt u de site van ons gebruiken voor algemene en actuele 
informatie. Op https://www.tiggeldobbe.nl/pagina/248291/Informatie vindt u alle plannen, verslagen, 

roosters, enzovoort. Dus ook de gymnastiektijden, vrije dagen en vakanties zijn hier te vinden.  

 
 

            afeltjesmiddag en kennismakingsgesprekken 
Dit jaar is er een tafeltjesmiddag. Op deze middag vertellen kinderen wat ze dit jaar gaan doen en 
laten ze van alles zien in hun nieuwe klas. De dag is gepland op dinsdag 26  september. 
De kennismakingsgesprekken voor groep 3 t/m 8 starten volgende week en daar hebben we door middel 
van de ontwikkelcirkel uit het portfolio een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Ouders krijgen hierover een 
Parro en kunnen zich inschrijven.  
Zorgt u er voor dat uw kind het portfolio zo snel mogelijk weer mee naar school neemt? 

 

 
 

         tart van het jaar 
We zijn als schoolteam gezamenlijk begonnen op donderdag 25 augustus. Plannen afronden, afspraken 
maken, roosters vaststellen en, naast andere organisatorische zaken, de ontwikkeling voor het komende 
jaar bespreken. Waar willen we ons als team verder in verbeteren? Hoe gaan we dat aanpakken en wat 
moet het resultaat zijn? Deze zaken kunt u binnenkort ook lezen op de site. Naast een zakelijke 
bijeenkomst is het het ook altijd gezellig om elkaar als team weer te zien.  
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Maandag 29 augustus   Start schooljaar 2022-2023 

Vanaf maandag 5 september Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m8 

Dinsdag 6 september  Oud Papier 

Woensdag 7 september  Kriebelbrigade 

Vrijdag 16 september  Meesters -  en Juffendag  

Dinsdag 26 september  Tafeltjesmiddag 

Donderdag 29 september Wieltjesdag  
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           elkom op onze school 
Een speciaal welkom voor familie Abdali. Salsalah (groep geel), Adil (groep 4) en Fahim (groep 6).  
Daarnaast een warm welkom voor Manuel en Niek in groep blauw, Luc in groep geel en Mila in groep 4.   
Fijn dat jullie er ook bij komen!   
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen hebben. 

 
 

 

           innenlopen bij Wouter 
Iedere eerste maandag van de maand kun je bij Wouter binnenlopen. Zijn deur staat 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 
bijvoorbeeld. 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 altijd. 

 

 

             nze vieringen 
Vier keer per jaar zijn er de ‘vieringen’. Tijdens deze vieringen wordt steeds door twee groepen een 
voorstelling voor de andere groepen verzorgd. Let op: dit is wel afhankelijk van de coronamaatregelen. 
Alle groepen komen zo in de loop van het jaar aan de beurt. Groep 8 verzorgt, in plaats van de viering, de 
musical, aan het einde van het schooljaar. De ouders van de leerlingen die optreden worden daarvoor 
uitgenodigd. De vieringen worden van tevoren aangekondigd op de Tiggeltjes en de ouders van de 
optredende groepen krijgen speciaal een uitnodiging.  
 
De data voor de voorstellingen: 
 
Groepen 1 en 2 woensdag 15 februari 2023 
Groepen 3 en 4 vrijdag 31 maart 2023 
Groepen 5 en 6 vrijdag 14 april 2023  
Groepen 7  vrijdag 4 november 2022  
 
 
 

              dressen, emailadressen en telefoonnummers wijzigen 

Is er het afgelopen jaar iets gewijzigd in uw gegevens? Wilt u dat dan z.s.m. 
doorgeven? Wilt u wijzigingen van uw mailadres ook doorgeven? Zo blijft onze 
administratie up-to-date. Denkt u er ook aan eventuele veranderingen van 
noodnummers door te geven? In geval van nood kunnen we dan ouders snel 
bereiken. U mag het doorgeven aan Ellis via de mail: 
obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl 
Tijdens de kennismakingsgesprekken zal de leerkracht de gegevens samen met u doornemen en indien 
noodzakelijk aanpassen.  
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     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). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
               
      

              ieuwe school in de Tirrel 
Nog één jaar in ons oude vertrouwde schoolgebouw. Zoals het nu lijkt gaan we in de loop van dit 
schooljaar verhuizen naar de Tirrel. Net als de Piramiden krijgen we daar ons eigen plekje in een mooi 
overzichtelijk deel van de Tirrel. De rondleiding die de kinderen in juli kregen, liet al zien dat het super 
wordt. Ook het team is erg enthousiast over de ruime lokalen, leerpleinen, een gigantische sporthal, een 
mooi speellokaal voor de kleuters en het atelier. Opvallend ook is dat elke twee lokalen een eigen in- en 
uitgang hebben. Daardoor is het voor kinderen en ouders een rustig overzichtelijk situatie bij het in en 
uitgaan van de school. Het moderne, gasloze gebouw en de omgeving bieden al met al heel veel 
mogelijkheden voor de kinderen, leerkrachten en….. het onderwijs. En omdat er ook naschoolse opvang in 
het gebouw is, is het er straks fijn toeven!  
De bouw schiet flink op en achter de schermen wordt er samen met de Twaalf Hoven en de gemeente 
onder andere gewerkt aan het definitief invullen van het buitenterrein. Op school zijn we al bezig de 
verhuisplannen in te vullen en te kijken naar nieuw meubilair. Alle meubilair wordt vervangen en we maken 
daar samen met een binnenhuisarchitect een mooi plan voor. Ook denken we na over de afscheid van het 
gebouw (uit 1977) en hoe we samen naar de nieuwbouw gaan. Kortom het schiet op maar er is ook nog 

genoeg te doen. We houden jullie op de hoogte. Meer weten? Kijk ook eens op www.detirrel.nl.    
 
 

 
 
 

 

http://www.detirrel.nl/

