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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

25 september:
Kleuterfeest en
Schoolreisjes

Mijn eerste maand op onze school zit er bijna op. Ik heb velen van u al bij de deur
mogen ontmoeten. Mede door de hulp van Thea Jongbloed ben ik me al
behoorlijk thuis gaan voelen op onze prachtige school. Ik ben haar hier erg
dankbaar voor. We zullen haar bevlogenheid gaan missen en ik weet zeker dat
ook zij op haar nieuwe school snel haar draai gaat vinden. Vrijdag zullen we als
team op een gepaste manier afscheid van haar nemen. Als u haar persoonlijk nog
even wilt spreken: Morgen en vrijdag is zij nog op school aanwezig.

28 september
Laatste werkdag
Thea Jongbloed
1 oktober
Informatieavond
groep 1-2;
OR-vergadering
3 oktober:
Start
Kinderboekenweek
5 oktober
Dag v/d leerkracht
en Studiedag (alle
leerlingen vrij)
8 oktober
Boekenmarkt
11 oktober
MR vergadering
15-19 oktober
Directie afwezig
i.v.m. studiereis
19 oktober
Speelgoedochtend
Groep 1-3
22-26 oktober
HERFSTVAKANTIE!

Waar ik verder de afgelopen weken erg van genoten heb is de grote opkomst
tijdens de kennismakings-/startgesprekken. Het is voor mij belangrijk dat u als
ouders betrokken bent bij uw kind en onze school, zodat we als educatief partner
samen kunnen optrekken om uw kind een optimale en leerzame tijd op de
basisschool te bezorgen. Graag ga ik dus ook met u in gesprek hoe we dit op onze
school verder kunnen optimaliseren en natuurlijk hoor ik ook graag van u waar we
al heel erg goed in zijn. Na de herfstvakantie zal ik een koffieochtend organiseren
met als thema: ‘De koppen bij elkaar’. U zult hier nog een uitnodiging voor
ontvangen, waarin ik u ook zal uitleggen wat de bedoeling van deze ochtend is.
Ons motto is niet voor niets: ‘Iedereen is uniek, niemand volmaakt, maar samen
zijn we compleet’. Door samen op te trekken, met u als ouder, kunnen we uw kind
optimaal voorbereiden op zijn/haar toekomst.
Tijdens de studiedag van afgelopen donderdag zijn we bezig geweest met de
manier waarop we in de klas onze instructie geven. We vinden het belangrijk dat
ieder kind op zijn eigen niveau leert. Wij differentiëren dus in onze instructie,
stellen doelen en evalueren aan het einde van de les of de doelen behaald zijn.
Door te blijven werken aan de doorgaande lijn van deze instructie, wordt het voor
kinderen voorspelbaarder en komen ze nog beter tot leren.
Morgen gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis en de groepen 1/2 vieren op
school hun ‘kleuterfeest’ met als thema: ‘Het circus’. Ook deze activiteiten vinden
we als school heel belangrijk. Door samen activiteiten te ondernemen creëren we
nog meer betrokkenheid tussen de leerlingen en kunnen we blijven werken aan
onze andere pijler: Een veilig sociaal-pedagogisch klimaat!
Ik hoop dat het morgen een feestelijke dag wordt, met mooi weer!
Hartelijke groeten,
Tim Klazinga
Directeur CBS Tabitha
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Vertrek Thea Jongbloed
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
Mijn laatste werkweek op Tabitha is aangebroken. Een gek idee om na acht fijne
jaren afscheid te nemen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de
samenwerking. Ik heb jullie als Tabitha-ouders altijd als heel betrokken ervaren en
dat is erg prettig. Uiteraard wens ik jullie nog heel veel mooie jaren op Tabitha toe
en ik ben er van overtuigd dat deze goede samenwerking voortgezet wordt met
onze nieuwe directeur Tim Klazinga.
Vriendelijke groeten,
Thea Jongbloed
Vertrouwenspersonen
Wij zijn Caroline Brussen (groep 3a) en Cynthia Wassink (groep 6a) en wij zijn de
vertrouwenspersonen van Tabitha.
Voor problemen die betrekking hebben op schoolse- of vertrouwelijke zaken is
het fijn als u bij iemand terecht kunt, die u kunt vertrouwen, die naar u luistert en
advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de leerkracht van uw kind.
Wij willen u laten weten dat als u of uw kind er niet met de leerkracht uitkomt, u
dan terecht kunt bij ons als vertrouwenspersonen. Wij zullen dan samen met u of
uw kind naar een oplossing zoeken en garanderen daarbij dit in vertrouwen te
behandelen.
Caroline Brussen is aanwezig op woensdag t/m vrijdag en Cynthia Wassink

van maandag t/m vrijdag.
Blokfluitles op school
Op 3 oktober begint de blokfluitles weer op school.
Vanaf groep 4 woensdag direct na school
Waar? De ruimte boven in hoofdgebouw van Tabitha.
Prijs: €40 voor 10 lessen van een half uur (€4 per les).
U kunt eventueel een Yamaha blokfluit kopen voor €12
Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij:
Fiona Hutubessy-Watson
Email: fionaxcello@gmail.com
Tel: 023 5362901
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KINDERBOEKENWEEK 2018
Hoera het is weer bijna Kinderboekenweek!
Woensdag 3 oktober start de
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is
“Vriendschap”.
Deze ochtend openen we met elkaar in de
gymzaal. We dansen het speciale lied van de
kinderboekenweek en we gaan samen genieten
van de openingsact.
Maandag 8 oktober is er een boekenmarkt van 13.45 – 14.45 uur. Bij mooi weer
buiten op het plein, anders in de hal van de school. Voorafgaand aan de markt
bezoekt illustratrice Barbara de Wolf de groepen 1 en 2. Zij blijft signeren tijdens
de boekenmarkt. Wij rekenen op een grote opkomst!
In de groepen 5 t/m 8 organiseren we weer een voorleeswedstrijd, waarvan de
winnaar van de groepen 7/8 mee gaat doen aan de nationale voorleeswedstrijd.
Er is ook een teken- en schrijfwedstrijd waarbij ze een gouden penseel of griffel
kunnen winnen.
Verder zijn er in de verschillende groepen activiteiten die te maken hebben met
het onderwerp vriendschap.
Ook in de bibliotheek en bij Pier K is er veel aandacht voor dit project. Vergeet
zeker niet hier ook in de Kinderboekenweek langs te gaan voor leuke tips, boeken
en activiteiten!

Jaarlijkse screening GGD
De screening door de GGD voor onderstaande leerlingen is weer gepland:
5-jarigen (groep 1/2): maandag 5 en dinsdag 6 november.
11-jarigen (groep 7): woensdag 7 en donderdag 8 november
De vragenlijsten hiervoor worden dinsdag 16
okt. gebracht. Daarna zullen ze worden meegegeven
aan de kinderen die gescreend worden.
Het is de bedoeling dat u als ouder/verzorger deze
vragenlijst invult en vervolgens weer voor 2
november inlevert bij de leerkracht van uw kind.
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Twee gratis webinars van het CJG
Graag willen wij u attenderen op twee gratis webinars voor ouders, die het CJG
Haarlemmermeer organiseert in oktober 2018.
De twee webinars (online cursusavonden) over opgroeien en opvoeden zijn vanaf
de bank thuis bij te wonen via een laptop of tablet met internet. Wel zo makkelijk!
Er is veel ruimte om anoniem vragen te stellen.
Webinar Kinderen en pesten
Donderdag 4 oktober 2018, van 20.30 tot 21.30 uur
Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Door kinderpsycholoog Tischa Neve
Aanmelden via https://www.cjghaarlemmermeer.nl/meld-je-aan-voor-gratiswebinars/
Kosten: geen
Inhoud:
• Wanneer en hoe bespreek je pesten met je kind en hoe bespreek je het als het
gebeurt om hem heen of met hemzelf?
• Hoe ga je ermee om als je kind pest of gepest wordt; wat kun jij als ouder doen
om je kind te helpen?

Webinar Pubers - regels en grenzen, rust of drama?
Woensdag 17 oktober 2018, van 20.30 tot 21.30 uur
Voor ouders met (aankomende) pubers
Door opvoedkundige Marina van der Wal
Aanmelden via https://www.cjghaarlemmermeer.nl/meld-je-aan-voor-gratiswebinars/
Kosten: geen
Inhoud:
Luisteren zou toch niet al te moeilijk moeten zijn, zou je denken… Ouders met
pubers weten wel beter. Al die ongehoorzaamheid van pubers heeft ook zo zijn
functie. En de regels die jij stelt hebben dat ook.

We kijken uit naar uw deelname,
Met vriendelijke groet,
Het CJG team
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