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Van de directie 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 

We naderen met rasse schreden de gezellige decembermaand, met al haar 

feestelijkheden en activiteiten op school: Ik heb begrepen dat de Pietenband 

weer op visite komt en iedereen is druk bezig met het verzamelen van glazen 

potjes voor de lichtjestocht rond de Kerstdagen. Via de leerkracht van uw 

kinderen zult u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten. Samen met 

de kinderen gaan we er weer een prachtige maand van maken. 

Aanstaande donderdag en vrijdag starten de eerste carrousels (donderdag voor 

de groepen 6 t/m 8 en vrijdag voor de groepen 3 t/m 5). De leerkrachten uit de 

groepen 3 t/m 8 hebben allemaal een creatieve workshop voorbereid, met als 

hoofdthema ‘Sinterklaas’. Er kan gekleid, getimmerd, getekend, geschilderd en 

geplakt worden, maar er zal ook ruimte zijn voor dansen, zingen en musicalles.  

De carrousel duurt deze keer twee weken (dus twee 

donderdagen en twee vrijdagen). Later dit school-

jaar zal de creatieve carrousel nog twee keer 

georganiseerd worden, dan gedurende drie weken. 

Ons doel is om schooljaar 2019-2020 vier carrousels 

te organiseren van ieder vier weken. Belangrijk is in 

ieder geval dat de carrousel groepsdoorbroken is. 

Zo kunnen de kinderen zelf een activiteit kiezen die 

zij leuk vinden. Uiteraard worden de kinderen wel 

gestimuleerd om niet iedere keer hetzelfde te kiezen, zodat zij gedurende het 

schooljaar met meerdere creatieve activiteiten bezig zijn. De leerkrachten kunnen 

hun talenten tijdens de creatieve workshops verder verdiepen, dus we hopen op 

deze manier uw kinderen nog meer op het gebied van ons creatieve onderwijs 

mee te geven. 

Naast het creatieve onderwijs hebben we ook de kwaliteit van ons onderwijs hoog 

in het vaandel. We willen graag van elkaar blijven leren en onze instructie zo 

inrichten dat alle kinderen het optimale uit zichzelf blijven halen. Hier doen we 

iedere dag keihard ons best voor, waarbij we het belangrijk vinden dat we 

handelen op basis van respect voor elkaar (erg belangrijk binnen de 

Kanjertraining). Daar hebben we ook u als ouders voor nodig: Ik ben er van 

overtuigd dat als we samen, als educatief partners, optrekken, dat alle kinderen 

bij ons op school het optimale resultaat uit zichzelf kunnen halen.  

Hartelijke groeten, 

Tim Klazinga 

Directeur CBS Tabitha

Belangrijke data: 
 
Donderdag  
22 november 
Groepen 6 t/m 8: 
Eerste creatieve 
carrousel 
 
Vrijdag 23 
november 
Groepen 3 t/m 5: 
Eerste creatieve 
carrousel 
 
Donderdag 
29 november 
MR-vergadering 
 
Dinsdag  
4 december 
Inloop surprises 
Sinterklaas 
 
Woensdag  
5 december 
Sinterklaasviering 
 
Maandag  
10 december 
School versieren 
(in kerststemming) 
 
Woensdag 
19 december 
Lichtjestocht/Kerst 
 
Vrijdag  
21 december 
Alle kinderen vrij 
 
Zaterdag  
22 december 
Start Kerstvakantie 
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Sinterklaas 

Afgelopen vrijdag hebben we in onze school de 

Sinterklaasversiering we er opgehangen. De 

Sinterklaascommissie heeft hierbij hulp gehad van een 

behoorlijk aantal ouders. De school ziet er erg gezellig uit, 

dus Sinterklaas zal zich ongetwijfeld erg welkom voelen, 

als hij onze school bezoekt.  

We willen de hulpouders erg bedanken voor hun hulp en 

hebben de middag gezellig gezamenlijk afgesloten! 

Verder nieuws over het bezoek van Sinterklaas zal de komende weken door de 

groepsleerkrachten met u worden gedeeld 

Van de Ouderraad 

Beste ouders/verzorgers,  

Maandag 21 januari 2019 bent u van harte welkom op onze algemene 

ledenvergadering. Wij starten de vergadering om 20.00 uur in het hoofdgebouw 

van Tabitha. U kunt zich aanmelden via ouderraad.tabitha@gmail.com.  

Wij hopen u te zien 21 januari!  

Met vriendelijke groet,  

Ouderraad Tabitha 

Ouderenquête 

Eind vorig schooljaar is weer een oudertevredenheidsenquête gehouden. Helaas 

is de enquête slechts door 36% van de ouders is ingevuld, zodat het voor ons 

lastig is om hier conclusies aan te verbinden. We vinden echter wel dat we de 

uitslag serieus moeten nemen. Over het algemeen bent u volgens de enquête 

redelijk tevreden over onze school. Wat volgens de uitslag verbetering behoeft is 

de communicatie met ouders/verzorgers, ook over uw kinderen, en de hygiëne op 

school. Inmiddels zijn we in zee gegaan met een nieuw schoonmaakbedrijf, dus 

we hopen daardoor dat de kwaliteit verbetert. Daarnaast zijn we met een kleine 

werkgroep bezig hoe we de communicatie met u als ouder kunnen verbeteren. 

Het eerste wat u daarvan zult merken is dat we binnenkort het ouderportaal van 

ParnasSys open zullen stellen. Op deze manier kunt u straks ook via internet 

volgen hoe het met uw kind op school gaat. Daarnaast zullen we in januari 

waarschijnlijk starten met de reeds eerder aangekondigde ‘koppen bij elkaar’-

sessies, waarbij we u zullen uitnodigen om met ons het gesprek aan te gaan. 

Wordt vervolgd dus! 
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Kanjertraining (ouder-kind-lessen) 

De Kanjertraining is onze methode voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de kinderen. De 

Kanjertraining leert kinderen respectvol met 

zichzelf, elkaar en de school om te gaan.  

 

Vorige week heeft u een kanjerles bij kunnen 

wonen in de klas van uw kind. In iedere 

jaargroep werd er met een thema gewerkt. Er 

was een grote opkomst van ouders. 

De ouders hebben niet alleen een Kanjer-

training bijgewoond, maar ook daadwerkelijk 

meegedaan met de Kanjertraining.  

Bedankt voor uw betrokkenheid en uw enthousiasme! 

Bij deze nieuwsbrief hebben we een tweetal bijlagen toegevoegd: Wij zijn een 

school met Kanjertraining als methode voor het aanleren van sociale 

vaardigheden en daarbij horen Kanjerafspraken. Deze afspraken staan verwoord 

in de folder in bijlage (1). Daarnaast hoort bij Kanjertraining ook Kanjertaal. Wat u 

hier thuis eventueel mee zou kunnen doen staat omschreven in bijlage (2). Ook 

hier willen wij graag samen met u blijven werken aan educatief partnerschap. 

Wanneer u meer informatie wilt over de Kanjertraining, kunt u terecht bij onze 

Kanjercoördinator Cynthia Wassink. Haar mailadres is: c.wassink@cbs-tabitha.nl. 

 

Devyan Nederlands kampioen! 

Tabitha is weer een Nederlands Kampioen rijker! Afgelopen 

weekend heeft Devyan uit groep 7B het Nederlands 

Kampioenschap karten gewonnen in Eindhoven. Het was een 

erg spannende wedstrijd want in de tweede race was hij 

gespind en werd hij 10e. In de 3e en laatste race maakte 

Devyan het weer helemaal goed en werd hij kampioen. Na 

afloop mocht Devyan met de Nederlandse vlag een ererondje 

rijden op het parcours. Wij zijn natuurlijk enorm trots op 

Devyan.



 

 4 

 4 

Mad Science 

Afgelopen maandag heeft Professor Ben te Gek namens Mad Science weer 
drie spectaculaire shows gegeven. Het onderwerp was deze keer stroom. 
Hij heeft stroom laten zien, horen en voelen. De kinderen hebben er weer 
van genoten. 

Vanaf dinsdag 18 december kan uw kind weer meedoen met één van de 
cursussen van Mad Science. Hier heeft uw kind een folder over mee naar 
huis gekregen 
 
Papiercontainer 
Als team hebben we uitgesproken dat we graag willen werken aan een 
duurzamere school. Vandaar dat we nu een grote container voor de school 
hebben staan waar we ons papier in verzamelen. Leuke bijkomstigheid is 
dat het ook geld op kan leveren, dus als u nog papier kwijt moet, mag u 
daar ook de container voor de school voor gebruiken. 
 
Nieuwe kinderen op de CBS Tabitha 
Ook de afgelopen weken zij weer een tweetal nieuwe kinderen op onze 
school begonnen:  
Kaya in groep 1/2 D 
Given in groep 1/2 D 
Wij wensen Kaya en Given heel veel plezier bij 
ons op school! 
 
Broertjes/zusjes 
Wanneer uw kinderen bij ons op school zitten, betekent dit niet dat 
broertjes/zusjes ook automatisch staan ingeschreven. Uw zoon/dochter zal 
uiteraard geplaatst worden op onze school, maar wij willen, zeker wanneer 
hij/zij dit schooljaar 4 jaar wordt, wel graag een inschrijfformulier 
ontvangen. Deze is op te vragen bij de directie. 



 

 

 


