
  
 

                        
 

                     

 

 

Namens het team, medezeggenschapsraad en activiteitencommissie  
wensen wij jullie een goed en gezond 2023 

 

 
 

 

 

 

         arigen in januari   

 

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       januari 2023  

 
 
 
       
 
 
 
    
 
  
 

  

 

 

    

 

 
 
 

Maandag 9 januari   1e schooldag 2023  
Dinsdag 10 januari  Oud papier 
Woensdag 11 januari  Kriebelbrigade  
Vanaf maandag 16 jan  Start CITO toetsen (M-toetsen) 
Donderdag 2 februari  Margedag (alle lln. vrij)  
Vanaf maandag 6 febuari Leerlingbesprekingen  
 
 

 

 

 

      

2 jan  Roselyn Olthof  9 jaar  Groep 5 
3 jan  Vayenn Feenstra 6 jaar  Groep groen 
  Ties Huisman  12 jaar  Groep 8a 
5 jan  Ayah Nabute  5 jaar  Groep groen 
8 jan  Jasmijn Bolt  12 jaar  Groep 8a 
  Emmeli Uppenkamp 6 jaar  Groep groen 
9 jan  Isabelle Corbier 4 jaar  Groep geel 
10 jan  Bjorn Kremer  5 jaar  Groep blauw 
11 jan  Esther Bos  4 jaar   Groep geel 
  Elise Werkman 7 jaar  Groep 3 
12 jan  Jens Bok  9 jaar  Groep 5 
13 jan  Matthijs Kruisenga 4 jaar  Groep groen  
15 jan  Fleur de Jager  10 jaar  Groep 7 
18 jan  Adil Abdali  9 jaar  Groep 4 
  Jordy Gollnau  6 jaar  Groep groen 
20 jan  Marieke Huisman 9 jaar  Groep 5 
  Joris Meijer  8 jaar  Groep 4 
27 jan  Suus Walker  7 jaar  Groep 3 
  Evan Zuidhof  8 jaar  Groep 4 
29 jan  Robbe Bauwens 9 jaar  Groep 5 
  Jayhlynn Terseimas 11 jaar  Groep 7 
31 jan  Aafke Hellinga 9 jaar  Groep 5 
  Kian Kleinbergen 9 jaar  Groep 5 
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December 2022 in beeld…….. 

 

 

 

 
 

December 2022 
         
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
             atterijen en oud papier 
Sinds jaar en dag zamelen we op school batterijen, cartridges en oud papier in. 
Voor het oud papier staat er eens in de 3 à 4 weken een container bij school.  
De data staan in de Tiggeltjes en op de site. Cartridges en batterijen kunt u op 
een later tijdstip in (laten) leveren bij het speellokaal (ingang van de kleuters). 
Met het geld dat we er voor krijgen, betalen we bijvoorbeeld extra speelmaterialen voor op het plein. 
De donkere dagen zijn voorbij en misschien zijn er weer lege batterijen over. Neem ze mee, geef ze 
aan uw kind(eren) mee en help het milieu en de school. 
 
 
 
 
                     
              inderen volgen en de volgtoetsen van CITO 
 
Dagelijks zien en volgen we onze kinderen. Dat geldt voor wie ze zijn, wat ze doen, 
waar hun belangstelling ligt, hoe ze  in een groep zijn, welke resultaten ze halen en hoe 
ze dat doen. 
Op basis van wat we zien en de analyses, kijken we wat een kind of een groep (extra) 
nodig heeft voor de ontwikkeling. Veelal doen we dat in overleg met kinderen. 
Dat geldt ook voor toetsen. Toetsen zijn bedoeld om te checken wat een kind in de afgelopen periode 
heeft geleerd. Mede op basis van die resultaten, kunnen wij gericht verder met de groep, groepje of 
individu. Let op: vooral het proces van het leren tijdens de lessen speelt een belangrijke rol. 
 
Twee keer per jaar (januari/februari en juni) is er een landelijk meetmoment; de volgtoetsen van CITO. 
Kinderen (en de school) worden dan op een paar vakgebieden vergeleken met alle kinderen en 
scholen in Nederland. Die uitslag delen we met de ouders en voor de hogere groepen ook met 
kinderen. Ouders zijn soms blij-verrast of schrikken van de resultaten, omdat er bijvoorbeeld verschil 
is tussen methodetoetsen op school en de landelijke CITO toetsen. Methodetoetsen gaan over een 
aantal weken van de behandelde stof en CITO toetsen over stof dat niet specifiek is behandeld in de 
afgelopen periode. Zo’n verschil hoeft op zich niets te betekenen. 
 
Wat doen wij met die meetresultaten? Met het team bespreken en analyseren we de opbrengsten. 
Daarop ondernemen we, zo nodig acties. Het gaat op zich niet om cijfers en getallen. Het gaat om de 
ontwikkeling van ieder kind. Zolang er voldoende groei en ontwikkeling is, zijn we tevreden.  
Op het moment dat we ons daarover zorgen maken, bespreken we dat met de ouders. 
 
 
 
              
           laatsingwijzer voor het VO 
 
De Plaatsingswijzer is een (verplicht) hulpmiddel. Het wordt gebruikt om een cijfermatige 
onderbouwing te geven bij de keus voor een school voor voortgezet onderwijs in groep 8. De 
plaatsingwijzer wordt vanaf groep 6 ingevuld met informatie vanuit de CITO-volgtoetsen. Bij het advies 
voor een school voor VO wordt er dan vanuit deze scores een advies samengesteld. Naast deze 
cijfers is vooral de onderbouwing en motivatie van de leerkracht belangrijk. Cijfers alleen zijn niet 
doorslaggevend. Er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling en omstandigheden de afgelopen jaren 
en leerling-kenmerken zoals werkhouding, gedrag, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. 
Voor het VO-advies geldt dus dat over het algemeen gekeken wordt naar groep 6 t/m 8, zoals de 
plaatsingswijzer doet. Daarnaast gaat het ook om de ontwikkeling van een leerling in zijn geheel, over 
meerdere jaren, niet de plaatsingwijzer of één eindtoets bepaalt alles.  
Voor meer informatie zie ook: https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders  of neem contact op 
met de groepsleerkracht. 
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            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! 
 
               
      

            ieuwe school in de Tirrel 
Wat is het een gebouw, hè!? Als je er langs of omheen rijdt lijkt het immens. Aan de achterkant onze 
super grote nieuwe sporthal en dan die vleugels die centraal in het hart komen. Ik vind het nog steeds 
indrukwekkend. Dat het zo groot zou worden, wisten we natuurlijk wel. En dat moet ook. Er zijn veel 
gebruikers en bewoners die een plek gaan krijgen in de Tirrel. Niet alleen onze kinderen, maar 
ook  mensen met dementie, mensen die moeten gaan revalideren, sporters en de drie 
kinderopvangorganisaties. Ook is onlangs duidelijk geworden dat er een (onderwijs-)opvanggroep in 
de Tirrel komt voor (jonge) kinderen met ontwikkelingsachterstanden. En ook Cosis zal er zijn met een 
opvanggroep voor kinderen. Kortom het motto Jij doet er toe! krijgt in de praktijk vorm. Daarnaast zijn 
er nog andere huurders in zorg en begeleiding die ruimten gaan huren. Al met al veel mensen die 
samen de Tirrel gaan maken. 
 
Wordt het dan niet veel te groot? “Verzuipen” onze kinderen niet in de massa van dit gebouw en deze 
organisatie? Het antwoord is klip en klaar: NEE. Onze school krijgt een eigen vleugel, met eigen 
ingangen, waardoor het knusse en warme van de school gegarandeerd is. Kinderen worden gezien!  
En dat geldt ook voor mensen van de andere organisaties. Als we elkaar willen ontmoeten en samen 
activiteiten willen organiseren (en dat willen we!), dan zoeken we elkaar op. En dat kan dan 
bijvoorbeeld in het hart van het gebouw of in de gymnastiekzaal. In december waren er traditiegetrouw 
(kerst-)activiteiten met de bewoners van de Twaalf Hoven. Dat soort van activiteiten kunnen we straks 
veel makkelijker organiseren en daar waar wenselijk uitbreiden. 
 
De bouw is na een rustige jaarwisseling weer op gang gekomen en nadert zijn voltooiing. In het 
voorjaar hopen de mensen van de De Twaalf Hoven in te huizen. Onze kinderen zullen, zoals het nu 
lijkt na de zomervakantie hun nieuwe plek gaan krijgen. Eerder lukt niet, omdat eerst het ouder 
gebouw van De Twaalf Hoven afgebroken moet worden. We hebben namelijk buitenspeelruimte 
buiten nodig. Het inrichtingsplan daarvoor is bijna klaar. Kortom we zijn enthousiast en druk met alles 
goed voor te bereiden. We werken aan de verhuisplannen (u kreeg daarover al informatie), de 
inrichting van lokalen, leerpleinen, het speellokaal, chillruimtes en het atelier. In januari praten we met 
de binnenhuisarchitect door over de inrichting aan aankleding van de scholen. Dat wordt echt heel 
mooi; alle kinderen krijgen nieuw meubilair. Ook worden alle kasten, bureaus en ander meubilair 
vervangen. We trekken daarin samen op met de Piramiden. 
Tegelijkertijd denken we ook na over het 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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