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Van de directie 

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 

We zitten in de laatste week voor de herfstvakantie. Zelf zit ik deze week in Tallinn 

(Estland), met de collega-directeuren van Meer Primair, in verband met een 

studiereis. Uiteraard hoop ik mooie dingen mee te nemen uit deze reis, die ons 

kunnen helpen om het onderwijs aan uw kinderen nog verder te verbeteren. 

Belangrijkste onderwerp bij de conferentie die we bezoeken is het gebruik van ICT 

in het onderwijs: Dit bespreken we met schoolleiders uit heel Europa. Ook onder-

zoeken we het hoog aangeschreven Estse onderwijs, door scholen te bezoeken. 

Op CBS Tabitha bevinden we ons nog steeds in de Kinderboekenwe(e)k(en). Wij 

hebben deze, omdat wij lezen zo belangrijk vinden, één week verlengd. Vrijdag 19 

oktober zullen we afsluiten met De Voorleeswedstrijd, waarbij we de 

voorleeskampioen van onze school gaan kiezen, en de gouden en zilveren 

penselen zullen uitreiken. Tijdens de boekenmarkt, waarover u verder in deze 

nieuwsbrief nog een kort verslag kunt lezen, heeft u voor circa € 800,- aan boeken 

gekocht. Hierdoor mochten wij voor onze bibliotheek weer 7 nieuwe boeken 

uitzoeken. We zijn er trots op dat onze schoolbibliotheek steeds completer wordt. 

In het team zijn we aan het inventariseren hoe we de communicatie met u als 

ouder/verzorger verder kunnen optimaliseren. Hier zullen wij u na de 

herfstvakantie verder over informeren. Als u nu al suggesties heeft: Stuur mij 

gerust een mail of loop een keer mijn kantoor binnen. Wij willen graag samen met 

u, als educatief partner, optrekken en u zo goed mogelijk informeren, zodat wij 

uw kind een zo fijn mogelijke tijd bij ons op school kunnen geven. 

In het Octopus gebouw, voor de lokalen van de groepen 6 en 7b, hebben we een 

werkplek gecreëerd. Op maandagochtend en op donderdagochtend zal dat mijn 

werkplek zijn. Eén keer in de week, zo veel mogelijk op dinsdag, zal Inge Kuit, één 

van onze intern begeleiders, hier gebruik van maken. Wij willen op deze manier 

realiseren dat we ook voor de leerkrachten, ouders en kinderen van de groepen 5, 

6 en 7 makkelijker bereikbaar zijn! 

Op 14 november hebben we weer een Open Dag! Geef het door aan uw buren en 

bekenden, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen laten zien wat voor een 

prachtige school wij zijn en wat ze bij ons op school kunnen verwachten. 

Verder in deze nieuwsbrief een bericht van de MR, belangrijke informatie over de 

leerplicht en de AVG, berichten uit de klassen over verschillende activiteiten en 

info over activiteiten die nog gaan plaatsvinden. 

Genoeg te lezen, dus ik wens u alvast een fijne herfstvakantie en veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Tim Klazinga 

directeur CBS Tabitha 

Belangrijke data 
 
19 oktober 
Afsluiting Kinder-
boekenweek met 
voorleeswedstrijd 
 
20 t/m 28 oktober: 
HERFSTVAKANTIE 
 
Dinsdag  
30 november 
Informatieavond VO 
(groep 8) 
 
Maan-/dinsdag  
5 en 6 november: 
Screening GGD  
5-jarigen 
 
Woens-/donderdag 
7 en 8 november 
Screening GGD 
groep 7 
 
Woensdag  
14 november 
Open dag 
 
Maandag  
19 november: 
Mad Science 
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Namens de MR 

Ook dit schooljaar is de MR weer enthousiast gestart. Een groot gedeelte van de 

MR is dit jaar nieuw. Deze nieuwe leden zullen zich binnenkort even voorstellen 

op onze website. Hier kunt u ook binnenkort de notulen vinden van onze 

vergaderingen. Kijk hier gerust even op als u benieuwd bent naar het werk van de 

MR.  

Voor nu even een korte samenvatting van onze vergaderingen.  

De eerste vergadering was een prettige kennismaking met de nieuwe leden en 

met Tim Klazinga als nieuwe directeur. Voor dit schooljaar hebben we de 

vergaderdata vastgelegd.  

Bij de tweede vergadering hebben wij het jaarplan besproken en geëvalueerd. 

Ook hebben wij gesproken over de besteding van de werkdrukgelden en de 

verdere invulling van de leiderschapsstructuur na het vertrek van Thea Jongbloed. 

We gaan de komende tijd inventariseren wat het beste is voor Tabitha en hoe we 

de leiderschapsstructuur in de toekomst willen inrichten. Wordt vervolgd dus..... 

Kunst in groep 6 

Maandag 9 oktober werden de kinderen uit groep 6 

omgetoverd tot kunstenaars. Zij hebben namelijk 

hun eigen beeld van piepschuim gemaakt. Eerst 

hebben ze hun ontwerp gemaakt en daarna 

mochten zij als echte beeldhouwers aan de slag. Ze 

mochten het beeld zagen, schuren en raspen. 

Tenslotte hebben ze het beeld geschilderd en 

konden ze trots zijn op hun resultaat!   

 



 

 3 

 3 

Circusfeest groepen 1/2 

Dinsdag 25 september, tijdens de schoolreisjes van de groepen 3 t/m 8, was 

Circusschool Hannes voor de vierde keer op Tabitha om er met de kinderen een 

fantastische dag van te maken. 

In de ochtend hebben de kinderen in 10 rondes allerlei circusoefeningen gedaan: 

onder andere op een bal lopen, koorddansen, acrobatiek, met ringen en doekjes 

jongleren, op bijzondere fietsjes fietsen, Chinese bordjes draaien en trampoline 

springen. Tussen het oefenen door kregen de kinderen popcorn en limonade. In 

de lunchpauze waren er heerlijke pannenkoeken en kregen ze een ijsje.  

In de middag was het tijd voor het optreden: elke klas werd in tweeën gedeeld, 

elk groepje kreeg zijn eigen act met bijbehorende 

muziek (bijvoorbeeld acrobatiek, op de bal lopen, 

koorddansen of jongleren). Achter het gordijn 

kregen de kinderen instructie, en elke keer is het 

weer grappig om te zien dat ze in de piste precies 

doen wat ze moeten doen. Ze worden 

aangekondigd, de gordijnen gaan open en elk kind 

krijgt even zijn of haar moment om te stralen als 

een echte circusartiest. En natuurlijk krijgen ze 

applaus van het publiek. Alle ouders die hebben 

geholpen om er zo'n leuke dag van te maken: nogmaals hartelijk bedankt! 

 

Save the date(s): Dansen op Tabitha 

Woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 2019 staat 

er een kunstmenu activiteit op de jaarkalender voor 

de hele school:  

Op woensdag 15 mei zullen alle A-groepen gaan 

dansen én presenteren met de groepen 1/2 A en B. 

Op donderdag 16 mei is het de beurt aan alle B- 

klassen, samen met de groepen 1/2 C en D. Het 

thema van deze dagen is: ‘Dansen in de Arena!’ 

Deze dagen zullen volledig in het teken staan van 

dans met een spetterende uitvoering aan eind van 

de dag, waarbij u als ouders aanwezig mag zijn. 

Verdere details volgen nog, maar zet u de data 

alvast in uw agenda! 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese 
Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. 
Organisaties zoals wij, die werken met persoonsgegevens, dienen ervoor zorg te 
dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door 
hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Wij verwerken persoons-
gegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te 
kunnen nakomen (bijv. om uw kind aan te kunnen melden als leerling op onze 
school en om de leerontwikkeling bij te houden). Daarnaast hebben wij de 
wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere 
partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.  
Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken 
en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische 
grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op 
een andere manier zullen inrichten. 
De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoons-
gegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Bij kinderen op de 
basisschool mogen alleen de ouders toestemming geven. Daarom zullen wij 
jaarlijks om uw toestemming gaan vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. 
Vrijdag krijgt uw kind een formulier mee naar huis waarop u kunt kiezen of u wel 
of geen toestemming wilt geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
kinderen, bijvoorbeeld op de website of in communicatie naar buiten.  
In deze nieuwsbrief zijn een aantal foto’s opgenomen. Deze zullen niet in de 
webversie van de nieuwsbrief staan, omdat we nog niet van alle kinderen weten 
of we beeldmateriaal mogen gebruiken.  
Wij vinden het dus belangrijk dat we dit formulier van iedereen hebben. We 
vragen u dan ook om dit formulier uiterlijk 9 november weer, getekend, in te 
leveren bij de leerkracht van uw kinderen. 

KINDERBOEKENWEEK 2018 

Opening kinderboekenweek 

Woensdag 3 oktober was dan 

eindelijk de opening van de 

Kinderboekenweek 2018. Voor de 

groepen 1 t/m 4 was er een 

toneelstuk n.a.v. het prentenboek 

over Grote beer en Kleine bever die 

vrienden zijn voor altijd, ook al ging Grote beer 

logeren bij een andere vriend. De kinderen hebben ademloos zitten kijken! 

De groepen 5 t/m 8 deden een "petje op, petje af" quiz met vragen over boeken. 

Natuurlijk hoorde er ook het lied van Kinderen voor kinderen bij: Kom erbij! 
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Bezoek van illustrator Barbara de Wolf 

De groepen 1/2 kregen maandag 8 oktober 

Barbara de Wolf op bezoek. Ze is illustrator van 

o.a. diverse prentenboeken. Ze las voor uit het 

boek "Kevins krokodil", en liet foto's zien van 

haar werkplek: 

snippers op de 

grond en verf op 

haar stoel! Dat vonden de kinderen erg grappig. 

Ze liet zien hoe ze te werk gaat bij het maken van 

een illustratie: van restjes papier een visje 

knippen. De kinderen mochten dat in de klas zelf 

gaan proberen, en dat viel nog niet mee hoor!  

Aan het eind van de dag was De 

Amsterdamse Boekhandel op school met 

een boekenkraam. Daar heeft Barbara 

haar boeken nog gesigneerd. Veel ouders 

hebben gebruik gemaakt van het aanbod 

en een of meerdere mooie boeken 

aangeschaft. Omdat er zoveel boeken 

verkocht waren mochten wij zeven (!) 

nieuwe boeken uitzoeken voor de 

schoolbibliotheek 

 

Leerplicht 
Rond een vakantie is het altijd goed om de regels rondom luxe verzuim (voor de 
schoolvakantie begint al vertrekken of na de laatste dag van een vakantie 
terugkomen) nog even kort toe te lichten: 
 
Luxe verzuim 
Als de school vermoedt dat een leerling zonder toestemming van de 
schooldirecteur buiten de schoolvakanties om op vakantie is, is er sprake van luxe 
verzuim. De schooldirecteur moet dit verzuim direct bij de leerplichtambtenaar 
melden. Dit geldt ook als een kind net vóór of ná de schoolvakantie wordt ziek 
gemeld en de school twijfelt aan de echtheid van de ziekmelding. 
De leerplichtambtenaar roept de ouders/verzorgers op voor een verhoor en 
maakt proces verbaal op, tenzij de ouders kunnen aantonen dat sprake is van 
overmacht. Die overmachtssituatie moet altijd met bewijzen (papieren) worden  
aangetoond. 
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Voorbeeld: 
Op vakantie ziek geworden: Als de terugreis van vakantie niet op de geplande 

datum kan plaatsvinden omdat een ouder/verzorger of een kind ziek is geworden 

moet kunnen worden overlegd aan de leerplichtambtenaar: 

- Een schriftelijke dokters- of ziekenhuisverklaring dat het gaat om een (zeer) 

ernstige ziekte waardoor de zieke niet mag reizen (vertaling van deze verklaring in 

het Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler); 

- De reisbescheiden/tickets met daarop de oorspronkelijke datum van terugreis. 

Als het gaat om een verlof van 10 dagen of korter, beslist de directeur of het 

verlof, in verband met gewichtige reden, verleend mag worden. Hij dient zich 

hierbij wel te houden aan de regelgeving omtrent het verstrekken van verlof. 

Deze regels kunt u vinden bij www.leerplicht.nl. De belangrijkste regel is dat u 

buiten de schoolvakanties uw kind niet mee mag nemen op vakantie. Extra 

vakantieverlof mag alleen gegeven worden wanneer u, door uw werk, in geen 

enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kunt. Per jaar mag dan maximaal 

een keer verlof gegeven worden. U moet dit dan wel schriftelijk kunnen bewijzen.  

Ons advies is dus om u aan de schoolvakanties te houden, zodat er geen 

problemen kunnen ontstaan met Leerplicht. 

Nieuwe leerlingen op CBS Tabitha 

Deze maand verwelkomen we weer drie nieuwe kinderen op CBS Tabitha: 

Stijn;  

Alyssa Marie  

Isabel  

Alle drie zijn ze deze maand 4 jaar geworden! 

Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom en wensen ze een 

mooie periode toe bij ons op school! 

 

Mad Science  
Mad Science komt weer op CBS Tabitha met te gekke nieuwe lessen! Zij zullen op 

19 november  knallend aftrappen met een spectaculaire, nieuwe science show. 

Wanneer leerlingen van gr. 3 t/m 8 er verder mee willen, kunnen zij zich, tegen 

betaling, inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  

http://www.leerplicht.nl/
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De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is 

voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. De cursus start op maandag 18 

december 2018 om 14:15 uur. De lessen duren een uur en gedurende zes weken 

worden de kinderen meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 

proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de 

wetenschap en techniek die er achter zit uitgelegd. Alle kinderen zullen aan de 

slag gaan als een echte wetenschapper! 

Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. 
Per cursusgroep kunnen minimaal 15 en maximaal 24 kinderen deelnemen. Bij 
minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) 
kan een tweede cursusgroep opgestart worden. De inschrijving voor de cursussen 
zal openstaan t/m 03 december 2018. Je zou je ook nu alvast kunnen inschrijven 
op: nederland.madscience.org. 

Kinderkunstdagen Pier K (ingezonden door Pier K) 

In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer terecht bij de 

kinderkunstdagen van Pier K. Het thema van de kinderkunstdagen is:   

Aan Tafel!  
We gaan dit keer lekker aan de slag met o.a. echt eten! Van fruit, groente en 

graan maken wij een huis of een stad. We maken fake food met verf en 

piepschuim en gaan lekker dansen. We gaan taartjes, gebak en bonbons van klei 

maken en waxine houders vilten. Ook komen muziek maken en een theater-

workshop aan bod!  

Uiteraard is de lunch inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade 

en wat lekkers.  

Wij hopen dat jullie weer gezellig mee doen!  

De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K hoofddorp op:  

Dinsdag 23 oktober, woensdag 24 oktober en donderdag 25 

oktober van 10.00-16.00 uur  

Na afloop zal er een kleine presentatie plaats vinden van wat er die dag is gedaan. 

De kosten bedragen € 26,- per dag (incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen.  

Inschrijven kan via www.pier-k.nl  (klik op de banner bij de Pier K kinder-

kunstdagen). Hier zie je ook het volledige programma. Voor vragen, neem contact 

op met Pier K via telefoonnummer 023 5669565  

Of mail naar: kinderkunstdagen@pier-k.nl



 

 

 


