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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
De laatste drie weken van dit schooljaar zijn aangebroken. We zitten midden in de 

schoolkampen van de groepen 8 en horen inmiddels bijna dagelijks de liedjes van 

de musical voorbijkomen. De lerarenformatie voor volgend jaar is inmiddels 

bekend gemaakt: We zullen afscheid nemen van een aantal collega’s maar ook 

natuurlijk weer een aantal leuke, nieuwe collega’s verwelkomen. Hier zal ik in de 

laatste nieuwsbrief nog even op terugkomen. Aan de klassenlijsten wordt op dit 

moment nog druk gewerkt: In de loop van deze week zult u ook deze lijsten van 

ons ontvangen. Het zijn drukke, maar wel leuke laatste weken, met veel 

activiteiten. U zult er verschillende van in deze nieuwsbrief terugvinden. 

 

´Koppen bij elkaar´-ochtend 
Morgen (woensdag 26 juni) wordt de laatste ‘Koppen bij 

elkaar’-ochtend van dit jaar georganiseerd. Tijdens deze 

ochtend wil ik graag het verloop en het programma van de  

ochtenden met u evalueren en graag de tips en tops met u 

bespreken, zodat we deze ochtenden wellicht volgend 

schooljaar nog effectiever en nuttiger kunnen maken. Ik ga hier graag verder met 

u over in gesprek. 

 

Ouderavond voor ouders van groep 3 t/m 5 
Eén van de mooiste uitkomsten van de ‘koppen bij elkaar’-ochtenden was de 

mogelijkheid die Marlies Gerritsen als ouder bood, om ouder-/kind-avonden te 

organiseren over Social Media voor de groepen 6 t/m 8. Dit waren drukbezochte 

avonden en de avonden werden door iedereen als erg nuttig gezien. Inmiddels 

heeft Marlies ook een ouderavond samengesteld over mediawijsheid voor de 

groepen 3 t/m 5. In verband met het drukke programma op school zal deze 

ouderavond plaats gaan vinden in het nieuwe schooljaar (2019-2020). In de eerste 

nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen wij u hiervoor uit gaan nodigen. 

 

Tim Klazinga 

Belangrijke data: 
 
Week 24 t/m 28 
juni: 
Facultatieve 
oudergesprekken 
 
Woensdag 26 juni 
‘Koppen bij elkaar’- 
ochtend 
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Van de MR 
Vergadering 6 juni 

In de MR is voor de 2de keer gesproken over het schoolplan. Na aanvullingen van 

team en ouders is hiervoor instemming verleend.  

De verkiezingen zijn voorbereid en afgesproken is om deze indien noodzakelijk 

plaats te laten vinden op 26, 27 en 28 juni. Er is afscheid genomen van Anudeep.  

 

Verkiezingen nieuw ouderlid voor de MR 

Begin juni bent u geïnformeerd dat er een vacature was voor een ouderlid in de 

MR. Ouders zijn opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de MR. Hierop 

heeft één ouder gereageerd. Dat betekent dat er geen verkiezingen gehouden 

hoeven te worden en dat deze ouder per september 2019 automatisch benoemd 

wordt als ouderlid van de medezeggenschapsraad. Het betreft Riz Ahmed. Riz 

Ahmed zal zich in september voorstellen via de nieuwsbrief en de website. In 

september maken we ook de data van de MR-vergaderingen voor het schooljaar 

2019-2020 bekend via de website. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent 

altijd welkom om aan te schuiven bij de bijeenkomsten. 

 

Van onze ICT-coördinator 
Wijs, samenleven in een digitale wereld. 
We zijn bij ons op school bezig om het onderwerp 'mediawijsheid' op te 
nemen in ons curriculum omdat we het heel belangrijk vinden dat onze 
leerlingen op de juiste wijze kunnen omgaan met de media om hen heen. 
Daarom hebben we al ouderavonden georganiseerd, gaan we nog meer 
organiseren en zijn we in de klassen aan het inventariseren wat er nu al 
gebeurt omtrent dit onderwerp. 
 
Nu kwam ik een uitgave van het blad 'Wijs, samenleven in een digitale 
wereld' tegen. Ik heb een aantal exemplaren aangevraagd en deze liggen in 
de directiekamer voor u om mee te nemen. U kunt het magazine ook 
online downloaden op: https://www.vodafoneziggo.nl/wijsmagazine/  
Het is een heel informatief blad met voorbeelden over hoe om te gaan met 
het mediawijs opvoeden van uw kind(eren), met bijvoorbeeld een leuke 
'digideal' poster in het midden om hierop afspraken te schrijven 
die u met uw kinderen maakt over het mediagebruik.  
 
Doe er uw voordeel mee! 
Hartelijke groeten, 
Salomé Vleeming (ICT-coördinator) 

https://www.vodafoneziggo.nl/wijsmagazine/
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Van onze Taalcoördinator 
Drie Minuten Toets 
Dit jaar is er besloten om de Drie Minuten Toets (DMT) van Cito af te nemen bij 

alle kinderen in de groepen 3 t/m 8. De Cito Leestempo vervalt hiermee. Dit 

betekent dat het kan zijn dat u een nieuwe score aantreft op het Cito formulier 

dat bij het rapport zit. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de leerkracht van 

uw kind. 

Cito Taalverzorging 
Vanaf volgend schooljaar zullen we de Cito Taalverzorging gaan afnemen bij de 

groepen 6 t/m 8. In deze Cito komen de onderdelen grammatica, interpunctie en 

spelling aan bod. Door deze Cito af te nemen krijgen we een nog beter beeld van 

het taalbeheersingsniveau van uw kind. En zo kunnen we nog gerichter 

interventies doen op dit gebied.   

Eigenaarschap 
Tabitha heeft als doel om kinderen meer eigenaar te maken van hun eigen 

leerproces. Volgend schooljaar gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 met het 

vakgebied taal daar een eerste stap mee maken. De kinderen worden aan het 

begin van ieder nieuw blok vooraf getoetst. Hiermee krijgt de leerkracht, maar 

ook uw kind, een goed beeld welke onderdelen er beheerst worden en welke  nog 

niet. De leerkracht kan op deze manier een gerichtere instructie geven tijdens de 

lessen van het blok en uw kind zal hierdoor een nog betere leerhouding 

aannemen. De leerkracht voert het resultaat van deze toets wel in in Parnassys, 

maar dit is alleen om een overzicht te krijgen welke kinderen wat wel of niet 

beheersen. Aan het einde van het blok wordt uw kind opnieuw getoetst en dat 

resultaat blijft uiteindelijk staan in Parnassys. De kinderen die een resultaat boven 

het gemiddelde halen krijgen ook de zogeheten Plustoets om te maken. Dit, om te 

bekijken of uw kind meer uitdaging nodig heeft op het gebied van taal. Het 

resultaat van deze toets zal ook meetellen voor het rapport. De Plustoets wordt 

niet vooraf getoetst,maar alleen achteraf. In de taaltoets zit ook altijd het 

onderdeel woordenschat. Dit onderdeel wordt ook alleen achteraf getoetst.   

 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Als u nog vragen heeft kunt u mij bereiken op mailadres: d.tibbe@cbs-tabitha.nl. 

 

Hartelijke groeten, 

Daniëlle Tibbe (taalcoördinator) 

mailto:d.tibbe@cbs-tabitha.nl
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Sponsorloop 
Als school vinden wij het erg belangrijk dat kinderen meer bewegen. Dit is echter 

niet altijd vanzelfsprekend en daarom dragen we de Stichting ‘Spieren voor 

spieren’ een warm hart toe. Dinsdag 11 juni hebben de kinderen dan ook erg hun 

best gedaan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor dit goede doel, 

tijdens de CBS Tabitha-sponsorloop. Daarnaast hoopten we ook geld op te halen 

voor nieuwe sporttenues. De groepen 5 t/m 8 probeerden in een 

kwartier zoveel mogelijk rondjes van 250 meter rondom de 

school te lopen en voor de groepen 1 t/m 4 was een 

rondje van 100 meter uitgezet op het veldje bij De 

Wilgen. Luid aangemoedigd door (groot-)ouders, broers, 

zussen, kinderen uit andere klassen, de juffen en de 

meesters en natuurlijk Patrick, die zelf een ernstige spierziekte heeft en 

ambassadeur is van de Stichting, werden vele rondjes gelopen. Als ze 

klaar waren kregen ze een heerlijk stuk fruit, aangeboden door onze 

supersponsor ‘Dirk van de Broek’ en een ijsje namens de OR. 

De bedrijfsleider van ‘Dirk van de Broek’ was 

persoonlijk aanwezig om het fruit uit te 

delen. Veel dank daarvoor! De enveloppen 

met geld stromen nog steeds binnen. We 

hebben nog niet alles geteld, maar de 

opbrengst ligt nu al op ruim 9.000 Euro (!). 

Een prachtig bedrag natuurlijk! In de laatste nieuwsbrief 

zullen we het eindbedrag bekendmaken! 

 

Schoolkampen groep 8 naar Ameland 

Groep 8b is net weer terug en groep 8a is nu aan het genieten van het 

schoolkamp op Ameland. Ook hier heeft ‘Dirk van de Broek’ weer een mooie 

bijdrage geleverd aan de boodschappen. Hieronder laten wij alvast een aantal 

foto’s zien; een verslag van beide kampen zult u kunnen teruglezen in de laatste 

nieuwsbrief van dit schooljaar. 
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Wandelvierdaagse 
Van 18 t/m 21 juni was het weer tijd voor de avond(wandel-

)vierdaagse. Circa 200 kinderen van CBS Tabitha liepen mee met dit 

prima georganiseerde evenement. We zijn weer veel dank 

verschuldigd aan de OR, die alles tot in de puntjes had voorbereid. De 

leerkrachten zorgden voor de verfrissing onderweg en het was 

vreselijk leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen waren als ze 

hun juf of meester langs de route tegenkwamen. Tijdens dit 

evenement kon de OR eindelijk de nieuwe shirtjes showen: In plaats 

van petjes hebben zij voor ieder kind op onze school een shirt 

gekocht om te dragen tijdens evenementen als bijv. schoolreisjes.  

De mooie groene Tabitha-kleur was al van ver te herkennen! 

OR: Superbedankt voor de mooie shirts en voor de goede-organisatie van dit 

evenement! 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Als u nog zaken mist: Kijkt u nog één keer goed in de kist met 

gevonden voorwerpen. Deze staat naast de kamer van de Intern 

Begeleiders in het hoofdgebouw. Aan het einde van dit schooljaar 

schenken we alles wat er nog in zit aan een goed doel 
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De VakantieBieb 

 
De vakantiebieb stimuleert kinderen om te blijven lezen in de zomervakantie om 
de zomer/ leesdip tegen te gaan. Onderzoek wijst uit dat het door blijven lezen 
tijdens de (zomer)vakantie een terugval in het leesniveau tegengaat. Daarom 
heeft de bibliotheek de Vakantiebieb ontwikkeld. 
De vakantiebieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek en is gratis te 
downloaden op uw telefoon of  tablet. Hiervoor is een lidmaatschap niet nodig. 
De vakantiebieb is open van 1 juni tot en met 31 augustus.  
Veel leesplezier toegewenst! 

 

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

school begonnen: 

In groep 1/2B: Max  

In groep 1/2C: Larah  

Wij wensen de kinderen veel plezier bij ons op school! 



 

 

 


