
  
 

                        
 

           

 

 

       

 

           elkom op onze school 
Selina Kamps en Yorwin van der Woude. Fijn dat jullie er ook bij komen!   
We hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd bij ons op school zullen 
hebben. 

 

 

 

 

 

        arigen in november   

 

Van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag……..!!! 
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Vrijdag 4 november   Viering groep 7 (09:00) 
Vrijdag 11 november  Sint Maarten 
Vanaf maandag 14 november 10 minuten gesprekken 1 t/m 8 
Maandag 21 november  Margedag (alle kinderen vrij) 
Dinsdag 22 november  Oud Papier 

 

 

 

 

 

      

 
2 nov   Jordin Antes   7 jaar  Groep 4 
3 nov  Nola van der Tuin 11 jaar  Groep 7 
7 nov  Leyla Musini  5 jaar  Groep blauw 
9 nov  Thijmen Brontsema 5 jaar  Groep blauw  
9 nov   Jurre Duteweerd 5 jaar  Groep blauw  
9 nov  Sil van der Veen 10 jaar  Groep 7 
14 nov  Tessa Bakema 12 jaar  Groep 8B 
14 nov  Finn Hummel  11 jaar  Groep 8A 
16 nov  Nadine Sakey  4 jaar  Groep geel  
16 nov  Jayden Koerts  7 jaar  Groep 3 
16 nov  Dorian Wouters  6 jaar  Groep groen 
17 nov  Jaxon Heyliger 4 jaar  Groep groen 
20 nov  Sem Jansen  11 jaar  Groep 7 
24 nov  Laura Buchta  10 jaar  Groep 7 
26 nov  Jorian Roffel  10 jaar  Groep 6 
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             ieuwe leerlingenraad 
De verkiezingen zijn afgerond en de nieuwe leerlingenraad is 
geïnstalleerd. Wessel (gr.6), Laurens (gr. 6), Levi (gr. 7), Sam (gr. 7), 
Lasse (gr. 8), Iris (gr. 8),  Roel (gr. 8) en Jack (gr. 8) vormen de nieuwe 
raad. Regelmatig zitten ze met meester Wouter om tafel om mee te 
denken en plannen te maken. De verslagen van de bijeenkomsten 
plaatsen de kinderen op de website onder het kopje ‘Leerlingenraad’. 

 
 

 
 
             

          oorleeskampioen         
Elk jaar doen we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. In de 1e ronde wordt 
er in de groepen 7 & 8 gestreden om het schoolkampioenschap. Op vrijdag 14 
oktober streden deze leerlingen onderling om de  titel binnen te halen. Zij lazen 
niet alleen hun klasgenoten voor, maar ook voor een echte jury. Na druk overleg 
is Lasse Smedema uit groep 8 voorleeskampioen geworden. Uit handen van de 
voorleeskampioen van vorig jaar, Sanne Hellinga, ontving Lasse de 
welverdiende oorkonde.  In het voorjaar zal hij meedoen met de provinciale 
voorrondes. Gefeliciteerd Lasse!  

 

 
 
         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!  

 
 
 
                tlassen in groep 6 
Elk jaar biedt de activiteitencommisie aan alle kinderen uit 
groep 6 in de Kinderboekenweek een prachtige atlas aan. 
Zo ook dit jaar. De kinderen waren er zichtbaar blij mee. 
Activiteitencommissie,….BEDANKT! 

 
 
 
 
 

                

 



 
 
 

                edezeggenschapsraad (MR) Tiggeldobbe 
Hierbij even een klein stukje uit vanuit de MR. De MR is 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. 
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.  
Marjolijn Valkema (marjoke_valkema@hotmail.com) 
Jolanda Olinga (jolandao@hotmail.com) 
David Bos (davidbos1977@gmail.com)  
Hans Kremer (hans.kremer77@gmail.com)  
Vanuit het team hebben de volgende mensen zitting in de MR: 
Janke Koopmans, Hilda van Wijk, Emiel de Jong en Miranda Visser (voorzitter, 
m.visser@lauwerseneems.nl). 
 
 
 
 

            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.       
 
  
 
             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. 

 

 
         
 
          en goede start 
We beginnen de dag altijd om 8.25 uur. Dat lukt voor het merendeel van de kinderen 
(en ouders) prima. Voor een goede start van de dag is het belangrijk dat ieder kind 
dan in de klas is. Daarom: graag op tijd van huis en op tijd in de klas! Alvast bedankt! 
 

 
 
 
            aarboek groep 8 2021-2022 klaar 
Ieder jaar wordt er een jaarboek gemaakt met en voor de kinderen die onze school verlaten. Het is 
een boek voor herinneringen en foto’s aan hun jaren op Tiggeldobbe. En daarmee een boek waar nog 
jarenlang in gekeken gaat worden. Een boek met emotionele waarde. De totstandkoming van dit boek 
is mede te danken aan de Stichting Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe.  
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           uders in de klas  
In de afgelopen (anderhalve) week hebben we ontzettend veel ouders mogen verwelkomen in alle 
groepen. Ontzettend fijn om te zien dat jullie betrokken zijn bij de school en zijn ingegaan op het 
aanbod om mee te kunnen kijken in de groep. Rechtstreeks bij de leerkracht en via de mail hebben we 
fijne reacties gekregen. In het voorjaar (dinsdag 9 t/m vrijdag 12 mei 2023) staat er weer een week 
van ‘’Ouders in de klas’’ gepland.  
 
               
      

            ieuwe school in de Tirrel 
Gaat onze school op in de Tirrel? “Verdwijnt” onze school in dat grote gebouw? Het antwoord is heel 
helder en duidelijk: NEE. Onze school maakt deel uit van de Tirrel. Een gebouw waar naast onderwijs, 
zorg, drie kinderopvangorganisaties (Calimero, Kids2b en Het Hogeland) 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. En in november gaan de kleuters met hun lampions weer 
naar de bewoners van de Twaalf Hoven 
Maar, onze school blijft een school, in onze eigen vleugel. En… eigen ingangen. Elke twee lokalen 
krijgen een eigen ingang met eigen garderobe en toiletten. Lekker eigen en overzichtelijk. En….. 
heerlijk ruime lokalen met leerpleinen naast deze lokalen.  
Eigenlijk zouden de ouders allemaal zelfs eens een kijkje moeten nemen. We gaan om tafel en gaan 
kijken of dat gaat lukken. En dat geldt dan voor iedereen die belangstellend is naar dit unieke gebouw. 
Voorlopig moet u het doen met plaatjes, drone-beelden en met vlogs van de kinderen van de scholen. 
De tekening van de omgeving (met veel groen en speelmogelijkheden) is voor 98% klaar en met de 
buurt besproken. Onze school komt in een groene, duurzame omgeving met speelmogelijkheden te 
liggen. Ook worden er moestuintjes aangelegd. Een mooi vooruitzicht. 
Op school wordt gewerkt aan de verhuisplannen en de inrichting van lokalen, leerpleinen, het 
speellokaal, chillruimtes en het atelier. Binnenkort zitten we met onze binnenhuisarchitect om het plan, 
dat ze maakte op basis van wat de scholen graag willen, te bespreken. 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 of kom langs. 
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