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Belangrijke data:
Maandag
4 februari
Studiedag (alle
kinderen vrij)
Week
5 t/m 8 februari
Gesprekken inzake
Eindadvies groep 8
Vrijdag 15 februari
Rapporten mee
Week
18-22 februari
Voorjaarsvakantie
Alle kinderen vrij
Week
25 febr.-1 maart
Oudergesprekken
Rapporten 1 t/m 7
Houd ook de
kalender op de
website in de
gaten!

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
In de kerstvakantie hebben we verhuisd binnen het hoofdgebouw:
In de RT-ruimte is nu een mooie bibliotheek ingericht, er is een vast
podium in de open ruimte gecreëerd en naast de Talentenklas op de
eerste verdieping komt een ruimte waar de (RT-)ondersteuners met
kinderen kunnen werken. Lezen is belangrijk en door de bibliotheek
een prominentere plek te geven binnen onze school, verwachten we
het leesplezier te verhogen. Leesplezier bevorderen we ook door het tutorlezen:
Enkele keren per week lezen kinderen uit gr. 7 en 8 met kinderen uit gr. 3 en 4.
Ook het podium heeft voor ons een mooie toegevoegde waarde:
Nu kunnen we de ingestudeerde musicals en/of dansoptredens
van de Creatieve Carrousels hier uitvoeren en zijn we voor
onderdelen van het Kunstmenu niet meer afhankelijk van het
beschikbaar zijn van de speelzaal.
Verder zijn de Citotoetsen afgelopen week gestart. Dit is voor de
kinderen altijd iets spannender dan normaal, maar voor ons is het
belangrijk dat we kunnen kijken of ze genoeg profiteren van ons onderwijs.
Mijn tip: Leg thuis niet te veel nadruk op de Citotoetsen. Het is wel fijn als uw kind
op tijd naar bed gaat. Ze maken echter vaker (methode)toetsen. Op school maken
we de toetsen niet te speciaal en we raden u aan dat thuis ook te doen.
Dit is een mooi bruggetje naar de introductie van het ParnasSys ouderportaal. Eén
van de redenen waarom we het Ouderportaal nog niet open hebben gezet, is dat
we niet willen dat u cijfers op de verkeerde manier interpreteert. We werken niet
voor niets al jaren met letters in plaats van cijfers in de rapporten. In het Ouderportaal gaat u de cijfers zien, die de kinderen op de methodetoetsen hebben
gehaald. Op de middelbare school zegt dit een heleboel, op de basisschool geeft
het alleen een indicatie of uw kind een bepaald onderdeel wel of niet beheerst.
Dit gebruiken wij om te kijken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft of niet,
of eventueel extra uitdaging moet krijgen. Als educatief partner willen we graag
delen hoe het met uw kind gaat. Daarom willen we het Ouderportaal open zetten.
Wij rekenen er op dat u de interpretatie aan ons over laat en helpen u graag om
de cijfers eventueel te duiden. Als de Citotoetsen afgerond zijn, zal het open gaan.
Tenslotte wil ik graag met u als ouders/verzorgers in gesprek over hoe u de
toekomst van onze school ziet. We zijn druk bezig met ons schoolplan. In dit
schoolplan zal beleid worden opgesteld voor de komende vier jaar (2019-2023).
Graag laat ik u meedenken over waar we met ons onderwijs naar toe willen.
Hiertoe gaan we ‘(Koffie-)Koppen bij elkaar’-ochtenden organiseren. Een verdere
uitleg hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Hartelijke groeten,
Tim Klazinga
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Van onze talentenbegeleider
Mijn naam is Jeannette Lange en ik ben de Talentenbegeleider van CBS Tabitha.
De Talentenbegeleiding vindt plaats op vrijdag in de Talentenklas in de opbouw
van het hoofdgebouw. De leerlingen die op vrijdag naar de Talentenklas komen,
zijn de leerlingen die extra uitdaging krijgen, naast het werk dat ze in de klas doen
of maken. In de groepen 3-8 werken deze leerlingen met pluswerk rekenen en
pluswerk taal van die methodes.
Vanuit de Talentenklas werken de leerlingen uit groep 1-4 met filosoferen over
een onderwerp door middel van de Denksleutels en de leerlingen uit groep 5-8
met het digitale programma “Mijn Talent”:
1) De methode Denksleutels doet een beroep op het kritisch,
creatief, oplossingsgericht, analytisch en praktisch denken;
2) Het digitale programma "Mijn Talent" doet een beroep op een
aantal vaardigheden van de leerling:
- de creativiteit;
- het kritisch denken;
- problemen op kunnen lossen;
- kunnen samenwerken met klasgenoten met verschillende achtergronden;
- kunnen communiceren;
- en het presenteren van het onderwerp waaraan gewerkt is.
Deze vaardigheden worden de 21 ste -eeuwse vaardigheden genoemd. Belangrijk
hierbij is, dat de leerling gaat ‘leren leren’. Dit betekent dat de leerling voor het
proces gaat om zijn doel te bereiken en niet enkel en alleen voor het resultaat.
Hierbij wordt "de Leerkuil" gebruikt van Floor Raeijmaekers (eigenaar van het
Talentenlab en mede-oprichter van Platform Mindset). Als u het interessant vindt
om hier meer over te lezen, hebben we een document over "De leerkuil" als
bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen over de talentenklas dan kunt u die stellen aan de leerkracht van
uw kind.
Van de MR
Tijdens de laatste MR-vergadering van 17 januari zijn we door de directeur
geïnformeerd over het schoolplan, het zorgplan en de oudercommunicatie.
Het personeel binnen de MR heeft ingestemd met de besteding van de
werkdrukgelden.
Ook is er gesproken over de zichtbaarheid van de MR. Binnenkort volgt hierover
informatie op de website. Mocht u onderwerpen hebben voor de MR laat het ons
dan weten op MR@cbs-tabitha.nl
Onze volgende vergadering is op donderdag 7 maart 2019.
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‘(Koffie)Koppen bij elkaar ochtenden
Op woensdag 27 februari organiseren wij de eerste
´(Koffie-)Koppen bij elkaar´-ochtend. Tijdens deze ochtend
vragen wij u om uw ideeën over het onderwijs op CBS
Tabitha met ons te delen. Tot de voorjaarsvakantie zal Tim
Klazinga met een aantal koffiekoppen bij de deur staan. Als
u een kop van hem aanneemt, verwachten wij u op deze
woensdag om 08.30 uur in de centrale ruimte van het
hoofdgebouw. De koffie-/theekan zal dan klaar staan, om
uw kop te vullen. Doel is om deze ochtend ideeën te delen
en Tim zal zelf een korte presentatie geven over waar we
momenteel mee bezig zijn. Uiteraard staat het u vrij om op de ochtend zelf nog
aan te sluiten bij het gesprek.
Groep 6a basketbal-kampioen
In de kerstvakantie heeft een team uit groep 6A meegedaan aan het
basketbal-scholen-toernooi in
Hoofddorp. Hierbij zijn ze eerste
in hun poule geworden!
Gefeliciteerd Noah, Milo, Naut
en Noah!
Wij zijn supertrots op deze
sportieve kanjers!

Leuke rekenspelletjes
Het is altijd gezellig om leuke en leerzame rekenspelletjes aan de keukentafel (of
in de voorjaarsvakantie) met je kind te doen. Even offline en aandacht voor
elkaar.
Via deze link: Klik hier vindt u een aantal leuke rekenspelletjes.
De bijbehorende materialen kunt u gratis
downloaden. Op de pagina ziet u de video's met
instructie. Hier kunt u naar beneden scrollen voor
de materialen.
Mocht de link niet werken dan kunt u de volgende
link 'kopiëren en plakken' in uw browser:
https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/
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Nieuwe kinderen op de CBS Tabitha
Ook de afgelopen weken zijn weer een aantal nieuwe kinderen op onze
school begonnen:
Samia in groep 1/2A
Noëmi in groep 1/2B
Wij wensen Samia en Noëmi heel veel plezier bij ons op school!
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