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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Woensdag
19 december
Lichtjestocht/Kerst

Inmiddels zitten we in de laatste week voor de Kerstvakantie. We hebben een
feestelijke, maar ook drukke periode achter de rug, met een prachtig
Sinterklaasfeest, de eerste creatieve carrousel, het versieren en weer opruimen
van onze school etc. Voor ons en de kinderen is dit ieder jaar een drukke periode,
maar we beseffen ons ook dat we in deze periode ook een groot beroep moeten
doen op ouderhulp. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor alle hulp die we steeds
weer krijgen van u, zodat we de feesten kunnen vieren, zoals we ze graag willen
vieren. Veel dank dus voor de oudervereniging en alle overige ouders die ons deze
maand hebben geholpen!
De apotheose zal a.s. woensdag de Lichtjestocht zijn, wat veel voorbereiding heeft
gevergd. Het belooft weer een prachtige avond te worden, waarbij langs de route
verschillende scenes uit het Kerstverhaal worden gespeeld.

Donderdag
20 december
Voorstelling ‘De
Goede Herder’
voor de groepen
1 t/m 3
Vrijdag
21 december
Alle kinderen vrij
Zaterdag
22 december
Start Kerstvakantie
Maandag 7 januari
Eerste schooldag
2019

Rond het einde van een kalenderjaar is het ook altijd goed om even terug te
kijken. Naast de vele mooie dingen die we iedere dag weer samen met u en de
kinderen gerealiseerd hebben, hebben we natuurlijk ook een triest dieptepunt
meegemaakt met het overlijden van D’Jean half juli. Het blijft voor ons moeilijk en
onwerkelijk en het maakt ons ook weer een beetje verdrietig in deze feestelijke
tijd. Het is nu bijna een half jaar geleden, maar vergeten zullen we hem nooit.
Juist in deze gezellige tijd, waarin we als familie elkaar opzoeken, zijn onze
gedachten ook bij de familie van D’Jean.
Vooruitkijkend naar het nieuwe kalenderjaar, staat er veel te gebeuren:
- De bibliotheek wordt verplaatst en het podium krijgt een vaste plek in de hal;
- We gaan uiteraard verder met de creatieve carrousels;
- De communicatie naar u als ouder zal verder opgepakt worden met een nieuwe
schoolapp en het ouderportaal van ParnasSys;
- De eerste koffieochtenden (‘koppen bij elkaar’) gaan georganiseerd worden;
- Als leerkrachten gaan we nog meer bij elkaar in de klas kijken, om zodoende van
elkaar te leren.
Zo maar een greep uit de activiteiten die we gaan inzetten om te zorgen dat uw
kinderen het fijn blijven houden bij ons op school, zowel sociaal als cognitief.
Voor nu wens ik u fijne feestdagen en een warm
samenzijn met uw naasten.
Graag ontmoet ik u weer in 2019!
Met vriendelijke groet,
Tim Klazinga
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Nieuwe schoolapp
Er komt een nieuwe schoolapp in plaats van Klasbord!
Vorig jaar liepen we als school voorop in het gebruiken van een eigen schoolapp.
Helaas voldeed die schoolapp niet aan onze verwachtingen en moesten we
besluiten om terug te gaan naar ons oude vertrouwde ‘Klasbord’. We hebben de
app Klasbord met veel plezier gebruikt, maar het bleek dat deze app niet goed
door de vernieuwde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kwam.
Stichting Meer Primair is toen voor al haar scholen op zoek gegaan naar een
geschikte app Deze is gevonden in de app van Schoolsunited (het bedrijf dat onze
schoolwebsite host).
Op de website van onze school is een link gemaakt naar de nieuwe school app.
We willen na de vakantie starten met het in gebruik nemen van deze school-app..
Daarom hierbij aan u de vraag om uzelf te registeren en de app op uw telefoon of
tablet te downloaden.
Op de hoofdpagina van onze website (www.cbs-tabitha.nl) is de button
‘Ouderapp’ toegevoegd. Als u deze button aanklikt, komt u op de inlogpagina van
de ouderapp. Onderaan deze pagina staat een instructiefilmpje waarin heel goed
wordt weergegeven hoe u deze app in gebruik kunt nemen. Hierbij hebt u de
activatiecode voor Tabitha nodig, dit is: tabitha2135.
In de appstore of de playstore kunt u de app ‘Schoolapp’ downloaden.
Mocht u hier verder nog vragen over hebben, dan kunt u die stellen aan Tim
Klazinga (directeur) of aan Salomé Vleeming (ICT coördinator en leerkracht groep
3b).
Met vriendelijke groet,
Salomé Vleeming

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
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Ouderportaal
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven gaan we binnenkort ook, naast de
nieuwe ouderapp, het Ouderportaal van ons leerlingadministratiesysteem
(ParnasSys) openstellen voor u als ouders. Dit betekent voor u als ouder dat het
makkelijker wordt om te volgen hoe het met uw kind op
school gaat. Op vrijdag 11 januari 2019 zult u van ons
instructies en verdere uitleg ontvangen en gaat het
Ouderportaal online.
Van onze taalcoördinator
Mijn naam is Daniëlle Tibbe en ik ben de taalcoördinator van CBS Tabitha (en juf
in groep 6). Dit houdt in dat ik schoolbreed alles op het gebied van taal, spelling,
woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen goed in de gaten houd.
Te denken valt aan de opbrengsten van deze vakken, hulp bieden bij uitdagingen
waar leerkrachten, ouders en leerlingen tegenaan lopen en het coördineren van
het taalbeleidsplan met de daarbij horende doelen.
Ik ben er ook om de doorgaande lijn van deze vakgebieden binnen taal te
waarborgen en er voor te zorgen dat alle leerlingen met dezelfde regels en
afspraken te maken krijgen binnen onze school.
Op het gebied van spelling hebben we daarom de volgende afspraak gemaakt:
Leerlingen die dyslectisch zijn krijgen vanaf groep 4 woordlijsten mee naar huis
die ze kunnen leren. Leerlingen vanaf groep 4 die niet
dyslectisch zijn, maar wel willen oefenen voor spelling,
kunnen terecht op Zulu connect. (uiteraard geldt dit ook
voor dyslectische leerlingen die nog verder willen oefenen).
Alle leerlingen hebben hier inloggegevens voor gekregen
via de leerkracht. Als er categorieën aan bod komen waar
het gaat om weetwoorden, krijgen alle leerlingen wel een
woordlijst mee naar huis, omdat je deze woorden uit je
hoofd moet leren. Mocht u hier vragen over hebben, stap
dan even naar de leerkracht van uw kind.
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Gevonden voorwerpen
In de kerstvakantie wordt de kist met gevonden spullen weer
leeggehaald. De inhoud gaat naar het goede doel. Mist u nog
kleding, tassen, bekers of sjaals en handschoenen van uw
kind? Kom dan snel naar de kist in het hoofdgebouw.
De kist staat naast de piano!
LET OP: Na de kerstvakantie is het WEG is WEG!

Groep 6 volleybal-kampioen
Afgelopen maand is ons team van de groepen 6
kampioen geworden bij het volleybalscholentoernooi in Hoofddorp. Hiermee hebben
ze zich geplaatst voor de regionale
kampioenschappen. Seth, Lara en Jesse uit
groep 6A en Sara uit groep 6B zullen de Tabitha
daar trots gaan vertegenwoordigen. Uiteraard
zijn wij supertrots op deze kanjers!
Buitenspeelgoed
We merken dat het buitenspeelgoed (rijdend materiaal)
onderhoud nodig heeft. Hier hebben we reserve-onderdelen
voor besteld, die gemonteerd moeten worden. Welke handige
ouder zou ons kunnen helpen bij het monteren?

Nieuwe kindje op de CBS Tabitha
In de afgelopen weken is er weer een nieuw kindje op onze school gestart:
Melody in groep 1/2B
Wij wensen Melody heel veel plezier bij ons op
school!
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