
  
 

                        
 

                     

 

Maandag 26 december t/m zondag 8 januari 

 

 
 

 

 

        arigen in december   

 

Van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag……..!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

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       december 2022 

 
 
 
       
 
 
 
    
 
  
 

  

 

 

    

 

 
 
 

 

 

Maandag 5 december   Sinterklaasfeest 
Dinsdag 13 december   Groep 8B knutselen in de 12Hoven 
Woensdag 14 december  Groep 5 kerstzingen 12Hoven 
Dinsdag 20 december  Oud Papier  
Woensdag 21 dec   Kerstviering Tiggeldobbe  
Vrijdag 23 dec   Margedag (alle leerlingen vrij) 

 

 

 

 

      

3 dec   Jeroen Elzinga 10 jaar  Groep 6 
7 dec  Sanne Rutgers 7 jaar  Groep 4 
10 dec  Yorick Buwalda 7 jaar  Groep 3 
10 dec  Vera Pot  6 jaar  Groep groen 
11 dec  Lieke van Dellen 5 jaar  Groep blauw  
12 dec  Yorwin vd Woude 4 jaar  Groep blauw  
12 dec  Saar Guikema  8 jaar  Groep 4 
13 dec  Deon Molenaar 12 jaar  Groep 8b 
13 dec  Nienke Poelstra 6 jaar  Groep geel 
15 dec  Mila Bakker  8 jaar  Groep 4 
15 dec  Sem Kosse  7 jaar  Groep 4 
15 dec  Isa Scholma  8 jaar  Groep 4 
21 dec  Selina Kamps  4 jaar   Groep groen  
21 dec  Niene Knoops  7 jaar  Groep 3 
24 dec  Stefan Kleiwerda 11 jaar  Groep 7 
27 dec  Max Bosschieter 11 jaar  Groep 7 
31 dec  Romy Huisman 7 jaar  Groep 3 
31 dec  Willem Huisman 6 jaar  Groep geel 
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            ij  was er ....   
Op 5 december kwam Sint met paard en wagen het plein op gereden. Hij 
maakte met zijn gevolg eerste een rondje buiten de school zodat alle kinderen 
wisten dat de kindervriend er was. Vervolgens kwamen de groepen groen tot 
en met 4 in het speellokaal bij de Sint op bezoek. Na het bezoek kregen de 
kinderen hun cadeautje in de klas. Mooi om te zien hoe blij, verwonderd, 
gelukkig en dankbaar alle kinderen waren. Dit bezoek was via een livestream 
te volgen voor de ouders thuis.  
 
In de midden- en bovenbouw was het ook gezellig. Er werden de surprises en gedichten uitgewisseld. 
En natuurlijk was er weer snoepsgoed en kregen alle kinderen chocolademelk. De Sint had ook voor 
school weer een cadeau voor de school. We kregen twee NIEUWE tosti-ijzers.  
 
Alle dank (vast ook namens de kinderen) gaat naar de Sinterklaascommissie. De beide leerkrachten 
en de activiteitencommissie hebben weer een berg werk verzet. Dit prachtige feest met dé echte Sint, 
Pieten, cadeautjes en lekkernijen kan worden gerealiseerd door de jaarlijkse ouderbijdrage. 
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                ntmoeten, verbinden en verrijken 

Donderdag 17 november zijn een 15-tal kinderen uit groep 4 en 5 
naar de Twaalf Hoven geweest.  
Hier hebben ze deelgenomen aan een gezamenlijk project; het 
drukken van een poster met de kinderen van de Tiggeldobbe en 
de Piramiden, en de bewoners van Twaalf Hoven. Dit werd 
begeleid door het grafisch museum Groningen, het GRID. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
         
             uf Rivka 
 
Maandag 14 november hebben we het 25-jarig 
jubileum gevierd van Juf Rivka. 25 jaar in het 
onderwijs, 25 jaar op de Tiggeldobbe. Rivka, 
nogmaals van harte gefeliciteerd en we hopen dat je 
nog jaren aan onze school verbonden blijft.  

 
 
 

 
 
 
 
 
                    oestuinbakken  
De kinderen van groep 6 hebben op 15 november de moestuinbakken 
helemaal leeggehaald om er voorjaarsbollen te poten. Wat een 
bloemenzee krijgen we in het voorjaar. We kijken er nu al naar uit.  

 
 
 
 
 
 

            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.       
 
         
 
          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! 

 
 
 
 

           erst 
Ook dit jaar gaan we, zoals het nu lijkt, Kerst vieren. Dat zal mogelijk anders gaan i.v.m. corona.  
Hoe? Daar denken we nog over na. We zoeken een goede balans 
tussen feestelijk en veilig. Zodra we de invulling helder hebben, 
laten we dat weten.  
In ieder geval gaan we de school, zodra de Sint weer naar Spanje 
is, in kerstsfeer aankleden. De super-dames van het decoratieteam 
zullen ons daarbij weer helpen.  
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            ieuwe school in de Tirrel 
De Tirrel al weer duurder. Zo berichtten de media onlangs. Ja, dat klopt en er werd door B&W van het 
Hogeland uitgelegd hoe dat kan. Het is inderdaad veel geld, maar wij denken dat het een geweldige 
en zinvolle investering is in de toekomst voor jong en oud in Winsum en voor het hele Hogeland. Dus 
niet alleen voor onze school, maar ook voor mensen met dementie, mensen die moeten gaan 
revalideren, sporters, en kinderopvang. Ook zijn er andere huurders in zorg en begeleiding die ruimten 
gaan huren. Al met al veel mensen die samen de Tirrel gaan maken. 
En onze school krijgt daar een eigen vleugel, met eigen ingang, waardoor het knusse en warme van 
de school gegarandeerd is.  
De bouw vordert gestaag, dat kunt u dagelijks zien als u over de Meeden rijdt. Een ook achter de 
schermen wordt er hard doorgewerkt aan de samenwerking tussen o.a. Zorg, Onderwijs, Opvang, 
Opleiding. De visie van Ontmoeten, Verbinden en Verrijken in een gebouw dat die visie ondersteunt, 
vraagt veel overleg. Overleg dat er ons toe moet brengen dat iedereen er toe doet en er een plek 
heeft. Leeftijd, opleiding, beperking,  talent, interesse, voorkeur… het maakt niet uit. Jij doet er toe. En 
daarin maken we mooie stappen. 
Op dit moment zijn er voor kleine groepjes rondleidingen georganiseerd. Uiteraard waren de 
gemeenteraadsleden al in het gebouw en ook de naaste buren en andere meedenkers uit Winsum 
Zuid-Oost zullen binnenkort worden rondgeleid. Helaas lukt dat niet voor grotere groepen. Dit heeft 
o.a. te maken met veiligheidsmaatregelen. Dus een open dag voor alle ouders kan helaas niet.  
Wel zijn we bezig een virtuele rondleiding aan het maken. Dit doen we in overleg met de kinderen van 
de beide scholen. Zo kunt al vast wel een kijkje nemen in de lokalen en leerpleinen. Ook de geweldig 
grote en mooie sporthal zal tot de verbeelding spreken. En wat te denken van een goed uitgerust 
gymnastieklokaal welke ook dienst kan doen als ruimte om te kijken naar voorstellingen van en voor 
kinderen (en bewoners). Dat kan voor kleinere voorstellingen ook vanuit de centrale hal, waar dan 
gelijk een kopje koffie kan worden gedronken. 
Op school wordt ondertussen verder gewerkt aan de verhuisplannen en de inrichting van lokalen, 
leerpleinen, het speellokaal, chillruimtes en het atelier. Onlangs zaten we met onze 
binnenhuisarchitect om het plan te bespreken. Dat wordt nu verder bijgesteld en daar praten we in 
januari over door. Het ziet er fantastisch uit; alle kinderen krijgen nieuw meubilair. Ook worden alle 
kasten, bureaus en ander meubilair vervangen.  
De oplevering ligt op schema, maar omdat de Twaalf Hoven afgebroken moet worden, zullen we niet 
eerder kunnen verhuizen dan vlak voor de zomervakantie. We hebben namelijk ook speelruimte 
buiten nodig. Het inrichtingsplan daarvoor is bijna klaar. Ook denken we na over de afscheid van ons 
gebouw (uit 1977). 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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