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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
Inmiddels zitten we in de laatste anderhalve maand van dit schooljaar, mijn eerste 

schooljaar op CBS Tabitha. Tot nu toe ben ik tevreden over hoe alles loopt:  

Ik ben trots op ons team en de kinderen: Samen weten we iedere dag weer een 

veilige omgeving te creëren, waarin de kinderen zo optimaal mogelijk tot leren 

kunnen komen, binnen hun eigen mogelijkheden. Daarnaast ben ik ook blij met de 

inbreng van u als ouder tijdens de ‘Koppen bij elkaar’-ochtenden: We doen het 

immers samen en ik beloof u dat we ook echt iets doen met uw inbreng! 

Daarnaast zijn onze gedachten in deze dagen veel bij Daniëlle (6a) en Anouk (5a) 

(en hun familie), die woensdag veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van 

hun moeder Linda. We leven erg met ze mee. 

Op school zijn we inmiddels begonnen met de Cito-toetsen. Voor ons altijd een 

moment om te kijken of ons onderwijs nog de resultaten brengt die we er van 

verwachten. In deze Cito-periode zal het ParnasSys Ouderportaal gesloten zijn, 

zodat de leerkrachten de tijd hebben om de uitslagen van de Cito-toetsen in te 

voeren. Na de Cito-periode, waarschijnlijk rond 18 juni, zal het weer geopend 

worden en kunt u weer meekijken hoe uw kind het op school doet. 

Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen veel bewegen. 

We zijn dan ook blij met een deelname van bijna 200 kinderen 

tijdens de Avondvierdaagse! 

Daarnaast is volgende week de sportdag voor groep  

4 t/m 8 en op dinsdag 11 juni doen alle kinderen mee aan een sponsorloop, 

waarmee we een mooi bedrag hopen op te halen voor ‘Spieren voor spieren’ en 

een nieuw school(sport)tenue. Onze school blijft dus letterlijk ‘in beweging’. 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier nog meer over lezen.  

Tim Klazinga 

 

Gevonden voorwerpen 
Op beide lokaties puilt de mand met gevonden voorwerpen 

weer uit. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zullen we alle 

goederen weer uitstallen in de gang. Mis je nog iets ? Kom 

kijken en neem mee wat van jou is. Na Pinksteren (10 juni) 

zullen we alle overgebleven spullen verzamelen en schenken 

aan een goed doel. 

 

Belangrijke data: 
 
Donderdag 30 en 
vrijdag 31 mei 
Alle kinderen vrij 
ivm Hemelvaart 
 
Dinsdag 4 juni 
Sportdag groep  
4 t/m 8 
 
Maandag 10 juni 
Alle kinderen vrij 
ivm Pinksteren 
 
Maandag 17 t/m 
vrijdag 21 juni 
Schoolkamp gr. 8b 
 
Dinsdag 18 t/m 
vrijdag 21 juni 
Avondvierdaagse 
 
Donderdag 20 juni 
Bekendmaking 
groepsindeling en 
leerkrachten 19/20 
 
Maandag 24 t/m 
vrijdag 28 juni 
- Schoolkamp gr. 8a 
- Oudergesprekken 
groepen 3 t/m 7 
 
Woensdag 26 juni 
Laatste ´Koppen bij 
elkaar´-ochtend 
van dit schooljaar 
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´Koppen bij elkaar´-ochtend 
Woensdag 22 mei was onze derde ´Koppen bij elkaar´-ochtend. 

Helaas was de ochtend deze keer niet heel druk bezocht, maar 

het was wel weer een nuttige ochtend, waarbij we gekeken 

hebben naar de plannen van school voor de komende 4 jaar. 

Dit hebben we gedaan aan de hand van een poster, waarop de 

plannen voor de komende 4 jaar uitgewerkt zijn.  Doel was om feedback te krijgen 

of we een heldere koers hebben uitgezet en of de onderwerpen die we tijdens de  

‘Koppen bij elkaar’-ochtenden besproken hebben voldoende terugkomen in het 

schoolplan. De ouders hebben ons teruggegeven dat het een helder verhaal is. Zo 

gauw het schoolplan goedgekeurd is door de MR, zal iedere ouder/verzorger een 

poster per mail ontvangen.  

Wij vinden de ‘Koppen bij elkaar’-ochtenden belangrijk, omdat we u als ouder zo 

ook mee kunnen laten denken over wat we binnen school doen. We willen u dus 

graag een platform geven. Woensdag 26 juni is de laatste ‘Koppen bij elkaar’-

ochtend van dit school. We zullen deze iets uitgebreider aankondigen en hopen zo 

op een hogere opkomst. Uw mening telt en we doen er ook echt iets mee!  

 

Van de MR 
In de MR van 16 mei hebben wij onze feedback op het 
schoolplan 2019-2023 gegeven. Vervolgens heeft de 
directie ons geadviseerd over de werkdrukgelden. 
Tevens hebben wij een positief advies gegeven op de 
vakantieregeling. Afsluitend is er gesproken over de 
formatie. De directie zal 21 juni hierover ouders/ 
verzorgers informeren.   
Wij doen een oproep voor een nieuw MR-lid voor komend schooljaar.   

 

 

Sportdag groepen 4 t/m 8 
Op dinsdag 4 juni is de sportdag voor de 
groepen 4 t/m 8. Deze sportdag zal plaatsvinden 
op de velden van sv. Overbos. Als het goed is 
heeft u de benodigde informatie over deze 
sportdag inmiddels van de leerkracht van uw 
kind(-eren) ontvangen. Rond 12.30 uur kunt u 
de kinderen weer ophalen bij SV Overbos. 
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Cito Eindtoets in groep 8 
In april hebben de kinderen van groep 8 weer deelgenomen aan de landelijke 
Cito-eindtoets. De gemiddelde score van onze 47 groep 8-leerlingen kwam uit op 
537,2. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde, dus we zijn weer trots op deze 
kanjers. Supergoed gedaan allemaal (ook de leerkrachten)! 
 

Creatieve carrousel 
De laatste creatieve carrousel van dit schooljaar is gestart op 23/24 
mei en zal afgesloten worden op 6/7 juni (groepen 6 t/m 8 op 
donderdag en groepen 3 t/m 5 op vrijdag). Omdat we merken hoe 
leuk de kinderen de carrousels vinden en het een mooie manier is 
om kinderen en leerkrachten aan hun eigen talenten te laten 
werken, met verschillende technieken, hebben we volgend 
schooljaar besloten om vier carrousels te organiseren van vier 
weken.  
 

Sponsorloop 11 juni (van de sponsorloop-commissie) 
Op CBS Tabitha vinden we het erg belangrijk dat 
kinderen veel bewegen. Er zijn echter ook kinderen die 
dat, bijvoorbeeld door een spierziekte, niet of minder 
goedkunnen. Ook op school hebben we hier mee te 
maken. Op woensdag 22 mei is René Romeijn langs de 
klassen gegaan om te vertellen over Patrick (zijn zoon). 

Patrick heeft de spierziekte Duchenne, waarbij zijn spieren steeds 
zwakker worden en uitvallen. Stichting “Spieren voor Spieren” 
financiert onderzoek om te komen tot een medicijn voor onder andere 
deze ziekte. Het verhaal van Patrick heeft veel indruk gemaakt op de 
kinderen en zij willen ook graag hun spieren inzetten om geld in te 
zamelen voor het goede doel “Spieren voor Spieren”. Zij gaan dit doen door 
zoveel mogelijk rondjes te rennen rondom de school en Tante Til (groep 5 t/m 8, 
ca. 250 meter) of rondom het kunstgrasveld bij ‘De Wilgen’(groep 1 t/m 4, ca. 100 
meter). Per rondje kunnen de kinderen zich laten sponsoren, dus hoe meer 
rondjes ze lopen, hoe meer geld ze ophalen voor het goede doel. 50% van de 
opbrengst zal gedoneerd worden aan ‘Spieren voor Spieren’ en de andere 50% zal 
worden gebruikt om nieuwe sportkleding aan te schaffen voor school. Deze 
kleding is toe aan vervanging en op deze manier komt het terug naar de kinderen 
én naar het thema ´meer sporten bewegen´! Het startschema ziet er al volgt uit:  
12.00 uur de groepen 7 en 8;  
12.30 uur de groepen 5 en 6; 
13.00 uur de groepen 3 en 4; 
13.30 uur de groepen 1 en 2. 
We hopen dat u massaal aanwezig bent om de kinderen aan te  moedigen! 
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´Dansen in de Arena´ op CBS Tabitha  
Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2019 stonden volledig in het teken van 
´Dansen in de Arena´. Beide dagen werd hard geoefend voor de uitvoering en als 
de kinderen niet aan het oefenen waren voor de dans, waren ze bezig met het 
maken van een eigen spandoek in de klas. Omdat het mooi weer was, waren 
beide uitvoeringen op het grote plein, onder grote belangstelling van ouders. 
Eerst werden de spandoeken getoond. De dans werd gezamenlijk geopend, 
waarbij de openingsceremonie en het Olympisch vuur werden uitgebeeld. Daarna 
bracht iedere groep een eigen thema tot leven. Hierbij kwamen verschillende 
thema´s rondom sport aan de orde, zoals souplesse, kracht, balanceren, actie-
reactie en hindernissen. In het zwart-wit werd elk thema in een dans uitgebeeld. 
Geweldig om te zien wat de kinderen in één dag al geleerd hadden. Het was beide 
keren een prachtige uitvoering! Zowel het team, de ouders als de kinderen waren 
het er over eens dat dit voor herhaling vatbaar is! Hieronder een kleine impressie: 

 

Nieuwe kinderen op de CBS Tabitha 
De afgelopen weken zijn weer enkele nieuwe kinderen op 

onze school begonnen: 

In groep 1/2A: Sophia en Sarika  

In groep 1/2B: Isabella 

Wij wensen de kinderen veel plezier op onze school! 

 

Broertjes/zusjes 
Wanneer uw kinderen bij ons op school zitten, betekent dit niet dat broertjes of 
zusjes ook automatisch staan ingeschreven. Als uw andere zoon of dochter snel 4 
jaar wordt, kan het raadzaam zijn hem/haar alvast in te schrijven. Een 
aanmeldformulier kunt u opvragen bij de directie (directie@cbs-tabitha.nl)



 

 

 


