
  
 

                        
 

           

       

 

           elkom op onze school 
Jaxon Heyliger, Sepp Brinkhuizen en Nadine Sakey. Fijn dat jullie er ook bij komen!   
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen hebben. 

 

 

 

           arigen in oktober  

 

Van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag……..!!! 
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Dinsdag 4 oktober   Oud Papier 
 
Woensdag 5 oktober  Opening Kinderboekenweek 
 
Vrijdag 7 oktober   Schoolfotograaf 
 
Dinsdag 11 oktober   Gr. 3 t/m 8 introductie nieuwe boeken bibliotheek 
 
Woensdag 12 oktober  Voorstelling theatergroep MODO 
 
Vrijdag 14 oktober   Voorleeswedstrijd / Boekenmarkt 
 
Zondag 16 oktober  Einde Kinderboekenweek 
 
Ma 17 t/m Vr 21 oktober  Herfstvakantie 
 
Ma 24 t/m Vr 28 oktober  Week van ‘’Ouders in de klas’’ 
 
Dinsdag 25 oktober  Oud Papier 
 
Woensdag 26 oktober  Kriebelbrigade  

 

 

 

 

 

 

      
 
5-10  Emma Verhoef  5 jaar  Groep blauw 
8-10 Saar Dohmeijer 10 jaar  Groep 7 
12-10 Xavi Arends  5 jaar  Groep blauw 
12-10 Zoë Kuik  11 jaar  Groep 8B 
14-10 Jort Bijleveld  7 jaar  Groep 4 
17-10 Yalissa Pouwels  9 jaar  Groep 5 
20-10 Lars Ossentjuk 8 jaar  Groep 4 
24-10 Kiki Akkerman  5 jaar  Groep blauw 
24-10 Stijn Baptist  11 jaar  Groep 7 
29-10 Lars Hegge  7 jaar  Groep 4 
29-10 Sil van der Klei 12 jaar  Groep 8B 
30-10 Sem de Jager  7 jaar  Groep 4 
31-10 Sepp Brinkhuizen 4 jaar  Groep blauw 
31-10 Lindy Morshed 8 jaar  Groep 5 
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     unthoofden bij autisme 

Donderdagavond 15 september is (bijna) het voltallige team naar een lezing 
van Geef me de vijf in Martiniplaza geweest.  
In het kort...... Leidt iets kleins makkelijk tot een uitbarsting of kruipt hij of zij 
juist in zijn of haar schulp? Na de lezing ‘Punthoofden bij autisme’ weten wij 
hoe dat komt en vooral wat je kunt doen. Leer mappen sluiten en voorkom een vol hoofd en overprikkeling. 
Daarmee geef je degene weer grip op zijn/haar gedrag en emoties, en breng je rust voor iedereen.  
Wil je hier meer over lezen? https://www.geefmede5.nl/home  
Zeer inspirerend, leerzaam en praktische handvatten voor in de school. 
 

et is weer…….KINDERBOEKENWEEK!  
Ook wij besteden daar weer ruime aandacht aan, met een tweedehands 

kinderboekenmarkt op vrijdag 14 oktober, door veel voor te lezen en 

natuurlijk met de vele nieuwe boeken die we weer hebben aangeschaft. Zie 
ook de agenda die hier boven staat. Veel plezier allemaal! 

 

 
 
         nval bij afwezigheid van leerkrachten 
Helaas zijn we dit jaar alweer geconfronteerd met de noodzaak om een groep naar huis te sturen. Hoewel we  
landelijk al een aantal jaren aangeven dat er een tekort is, gebeurt er vanuit het Ministerie nagenoeg niets om 
dit probleem structureel aan te pakken. 
Hoe doen wij het op de Tiggeldobbe? Hierover hebben wij u op 26 september een Parro over gestuurd met een 
uitgebreide brief over onze werkwijze.  
Als er een collega afwezig is, zoeken we een vervanger. Samen met andere besturen hebben we daar een 
‘poule’ voor. Echter, ondanks onze inzet om meer invallers te krijgen, zijn er daarvan tòch te weinig. En daarom 
lukt het dus niet altijd om een invaller te krijgen. 
We proberen ook altijd intern te kijken of collega’s meer willen werken en soms wordt er een 
onderwijsassistent ingezet, die onder verantwoordelijkheid van een collega de goep draait. Dat is natuurlijk 
eigenlijk niet de bedoeling. Want een onderwijsassistent, die al bij andere groepen is ingezet, is daar met een 
duidelijke reden.  
Kortom: het is altijd een hele puzzel. We proberen natuurlijk te voorkomen dat er een groep naar huis gestuurd 
moet worden. Maar we weten ook dat dat helaas niet altijd lukt. 
Het leek ons goed om dit nog eens onder de aandacht te brengen. Mochten er vragen zijn, laat het dan vooral 
weten!  

 
 
 
            ulturele vrienden van de Tiggeldobbe 

 
 
 
 
 
Of klik op één van de onderstaande links voor meer informatie: 

CULTURELE VRIENDEN | Basisschool Tiggeldobbe - Winsum 
Cultuur, onderwijs en de Tiggeldobbe | Tiggeldobbe Cultureel 
(wordpress.com) 
 

 

https://www.geefmede5.nl/home
https://tiggeldobbe.nl/pagina/282857/Culturele+Vrienden++%26++Foto%27s+
https://tiggeldobbecultureel.wordpress.com/cultuur-en-onderwijs/
https://tiggeldobbecultureel.wordpress.com/cultuur-en-onderwijs/


 
 
 
          eugdgezondheidszorg op de basisschool 
 
In de provincie Groningen voert GGD Groningen de jeugdgezondheidszorg uit. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
van de GGD is er voor alle ouders/verzorgers en kinderen (-9 maanden tot 18 jaar). Op de basisschool kom je in 
contact met medewerkers van de JGZ. Elke basisschool heeft zijn eigen JGZ-team, dat bestaat uit een 
jeugdverpleegkundige (contactpersoon), een jeugdarts, een doktersassistent, en - in sommige gemeenten - een 
logopedist. 
 
Even voorstellen: de jeugdverpleegkundige op school 

 
Ik ben Gerda Jokshorst en ik werk als jeugdverpleegkundige op basisscholen in de regio 
Winsum. Ik heb contact met de school over de gezondheid, de ontwikkeling en het 
welzijn van de kinderen.  
Als de school bijzonderheden opmerkt bij een kind kunnen ze dit met mij bespreken. 
Voordat zij dit doen, hebben ze altijd eerst overleg met jou als ouder hierover.  
Je kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen als je vragen hebt over de groei, 
ontwikkeling of het gedrag van je kind. 
 
 

Het kan dan gaan over onderwerpen als: 

• lichamelijke gezondheid 

• groei     

• gehoor 

• gezichtsvermogen        

• eten 

• slapen 

• schoolverzuim 

• spraak- en/of taalontwikkeling 

• zindelijkheid       

• gewicht       

• pesten        

• motorische ontwikkeling     

• sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Contact 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Groningen. Dat kan via: 

o de jeugdverpleegkundige van de school van je kind. Zie contactgegevens hieronder. 
o onze Telefonische Advisering, bel 050 367 49 91 of stuur een bericht via  

WhatsApp 06 52 57 92 53. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 uur. 
o of kijk op onze website: www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar  

 
Gerda Jokshorst, jeugdverpleegkundige  
06 51 33 07 27 
gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl 
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            ontwikkelingen in het onderwijs 
Omdat de wereld verandert, verandert het onderwijs mee.  
Leuke en noemenswaardige gebeurtenissen zijn te volgen op de site, in de Tiggeltjes en op social media. De 
ontwikkelingen zijn soms minder goed in beeld, vandaar dat hiervoor hier een plaats is ingeruimd: 

✓ Wij werken uiteraard planmatig en zorgen zo dat we goed onderwijs geven en ons kunnen 
verantwoorden. Daarom zijn er de verschillende documenten, zoals het schooljaarplan. Dit 
wettelijk verplichte stuk is te vinden op onze site onder: 
VISIE / MISSIE | Basisschool Tiggeldobbe - Winsum 

✓ Hier staan ook andere (beleids-)documenten en bijvoorbeeld het jaarverslag en de 
informatiekalender. Heb je vragen? Laat het vooral weten of loop even binnen bij meester 
Wouter  

✓ Zoals we eerder al hebben verteld, krijgen we ook dit schooljaar geld in het kader van het 
inlopen van achterstanden, die zijn opgetreden bij kinderen in de coronaperiode. Het 
zogenaamde ‘Nationaal Programma Onderwijs’. De inhoud van dit plan is besproken met het 
team en de medezeggenschapsraad en is te vinden op onze website of ter inzage bij meester 
Wouter.  

✓ Verder zal het niemand verbazen dat we deze maand extra aandacht hebben voor lezen. Dit in 
het kader van de Kinderboekenweek.  

 

     

 

                  eesters- en juffendag 

 

Op vrijdag 16 september was het ’Meesters- & juffendag’ op onze school. 
In plaats van alle verjaardagen van meesters en juffen apart met een 
groep te vieren, kozen we er voor om er één feestelijke dag van te maken.  
Kinderen kwamen verkleed op school, vlaggetjes en vlaggen hingen buiten 
uit. Er waren door de leerkrachten allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd. Hoogtepunten waren de workshops, voorstellingen en het 
‘’VUUR’’ aan het einde van de ochtend.  
 
 
 
 
 

             ecoratie-team 
Fijn ook dat de ouders van het deco-team de school weer hebben 
gepimpt in herfst- en Halloweensfeer. Het deco-team bestaat uit een 
aantal ouders die af en toe in school komen en de school er extra 
aantrekkelijk uit laten zien. Nu de herfst en Sint-Maarten en straks weer 
een Sint- of Kerstsfeer. Namens de kinderen wederom bedankt! 
 
 
 
 
 

            innenlopen bij Wouter  
Iedere eerste maandag van de maand kun je 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 (06-39282253) of mailen  
(w.vanriet@lauwerseneems.nl) kan uiteraard ook altijd.       

https://tiggeldobbe.nl/pagina/248392/Visie+en+missie
mailto:w.vanriet@lauwerseneems.nl


 
  
 
             riebelbrigade 
Na iedere vakantie is er een groepje ouders dat de kinderen controleert op hoofdluis. Een aantal ouders heeft 
die groep verlaten (o.a. omdat hun kind van school ging). Na een oproep hebben we de groep bijna weer op 
sterkte gekregen. Heel erg bedankt voor de aanmeldingen. Maar vele handen maken licht werk. Dus als er nog 
mensen zij die ook 5 keer per jaar twee uurtjes willen helpen om eventuele beestjes of neten te ontdekken, 
laat het dan weten via Ellis: e.vanderlaan@lauwerseneems.nl of 0595-441831. 
 
 
               
      

              ieuwe school in de Tirrel 

 
Gaat de Tiggeldobbe op in de Tirrel? “Verdwijnt” onze school in dat grote gebouw? Een vraag die me onlangs 
werd gesteld. Het antwoord is heel helder en duidelijk: NEE. Onze school maakt deel uit van de Tirrel. Een 
gebouw waar naast onderwijs, zorg, revalidatie, kinderopvang en sport ook andere gebruikers in zijn 
gehuisvest. Waar we door elkaar tegen te komen we elkaar makkelijker kunnen vinden en elkaar kunnen 
versterken. En dat gaan we zeker ook doen. Overigens doen we dat nu ook al met de Piramiden en de Twaalf 
Hoven.  
Maar, onze school blijft een school en we krijgen daarin onze eigen vleugel. En ook eigen ingangen. Elke twee 
lokalen krijgen een eigen ingang met eigen garderobe en toiletten. Kortom lekker eigen en overzichtelijk. En….. 
heerlijk ruime lokalen met leerpleinen naast deze lokalen. Ik was onlangs nog op de bouw (die echt hard gaat!) 
en was opnieuw blij verrast met de ruimte voor onze kinderen. 

Eigenlijk zouden de ouders allemaal zelfs eens een kijkje moeten nemen. We gaan binnenkort om tafel en gaan 
kijken of dat gaat lukken. En dat geldt dan voor iedereen die belangstellend is naar dit unieke gebouw.  
Er is al wel veel belangstelling vanuit het land. De Tirrel is in beeld om zijn unieke visie, waar krachten worden 
gebundeld en er een meerwaarde is voor alle gebruikers. En niet in de laatste plaats voor onze kinderen. Naast 
het reguliere schoolprogramma gaan juist zij spelenderwijs meer doen, meemaken en beleven in een sociaal 
rijke omgeving. En… straks ook in een rijke, groene omgeving waar de Tirrel -als de Twaalf Hoven is afgebroken- 
een mooie duurzame plek met veel speelmogelijkheden krijgt. Tot die tijd is er nog 
veel te bouwen, te organiseren en af te ronden. Maar we gaan er met volle kracht 
voor. 
Op school wordt gewerkt aan de verhuisplannen en de inrichting van lokalen, 
leerpleinen, het speellokaal en het atelier. Alle meubilair wordt in ieder geval 
vervangen en we maken hiervoor 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 tegelijkertijd is er ook nog 
veel te doen. We houden jullie op de hoogte. Meer weten? Kijk ook eens op 
www.detirrel.nl.    
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