
 

 1 

 8 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
Vrijdag was onze allereerste ‘Tabitha’s got talent’. Al jaren organiseren we 

natuurlijk een Open Podium, maar we vonden het als team belangrijk dat ook de 

andere kinderen overdag konden genieten van de optredens. Met meester Roel 

als ceremoniemeester was het publiek net zo enthousiast als de artiesten. Een 

nieuwe traditie lijkt dus geboren. Ik heb een aantal foto’s toegevoegd, om te laten 

zien hoe leuk het was! Als school vinden we het ook belangrijk dat kinderen zich 

durven te presenteren. Daar hebben we echt hele mooie voorbeelden van gezien!   

De komende periode is er veel aandacht voor rekenen. Deze week (25 t/m 29 

maart) is het de week van het geld. Tijdens deze week zullen in verschillende 

groepen gastdocenten, vaak bankmedewerkers, een les komen verzorgen en 

zullen er in de groepen allerlei activiteiten met geld/betalen zijn. Daarnaast zal     

3 april in het teken staan van ‘De grote Rekendag’. Over deze activiteiten vindt u 

in deze nieuwsbrief extra informatie van onze rekencoördinator Yvon van Vuuren. 

Op de achtergrond wordt ondertussen hard gewerkt aan het opstellen van ons 

nieuwe schoolplan, waarin het voorgenomen beleid van CBS Tabitha 

uitgeschreven zal worden voor de komende 4 jaar. Uiteraard haken we hier aan 

bij het Strategisch Beleidsplan van onze Stichting (Meer Primair), maar het team 

heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit schoolplan. Ook u willen 

we natuurlijk graag meenemen bij de keuzes die gemaakt worden. Binnen de 

triade school, ouders, kind vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan denken 

over de totstandkoming van een meerjarenbeleidsplan. 

In de plannen krijgen specialisten belangrijkere rol: Zij zullen verantwoordelijk 

worden voor de doorgaande lijn op hun specialisme (bijv. rekenen, taal, Kanjer-

training). Dit vergt wat aanpassingen binnen onze organisatie, maar we zijn er van 

overtuigd dat het leidt tot kwalitatief nog beter onderwijs voor uw kinderen. 

Tot slot organiseren we op 1 april om 08.30 uur onze tweede koppen bij elkaar 

ochtend. Neemt u deze ochtend bij één van de ingangen gerust een kop mee: 

Audrey van Doornum en ik zullen de koppen weer vullen, ons openstellen voor uw 

ideeën en gaan graag het gesprek met u aan over hoe we samen de toekomst op 

CBS Tabitha nog mooier kunnen maken! 

Hartelijke groeten, 

Tim Klazinga

Belangrijke data: 
 
Maandag 25 t/m 
vrijdag 29 maart 
Week van het Geld 
 
Donderdag 
28 maart 
Ouder-/Kindavond 
‘Wapen je kind 
tegen Social Media’ 
(Start 19.00 uur) 
 
Maandag 1 april 
“Koppen bij 
elkaar”-ochtend 
(Vanaf 08.30 uur) 
 
Woensdag 3 april 
Grote Rekendag 
 
Vrijdag 12 april 
Koningsspelen 
Sportdag gr 1-3 
 
Donderdag 18 april 
Paasviering op 
school 
 
Vrijdag 19 april - 
Vrijdag 3 mei 
Meivakantie 
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Van onze taalcoördinator (Daniëlle Tibbe) 
Helaas kan er niet meer thuis geoefend worden met Taal Actief (groep 4 t/m 8). 
Dit is een besluit geweest van de uitgever Malmberg. Als uw kinderen toch willen 
oefenen, kunnen zij gebruik maken van www.spellingoefenen.nl.  
Enkele leerkrachten zijn al bezig om woordpakketten (visueel) en dictees 
(auditief) klaar te zetten van Taal Actief, zodat kinderen nog gerichter kunnen 
oefenen. Als u hier vragen over heeft kunt u een mail sturen naar:  
d.tibbe@cbs-tabitha.nl.  
 

De week van het geld. 
De week van het geld vindt plaats van 25 t/m 29 maart 2019.  

Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan 

met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt 

de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen 

leeftijd. 

Tijdens deze week wordt er in elke klas dan ook veel aandacht 

besteed aan dit onderwerp. Ook thuis kunt u uiteraard aan de 

slag.  

Voor tips en activiteiten kunt u een kijkje nemen op: 

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/ 

Alvast veel plezier! 

 

Sportdagen 
Op vrijdag 12 april, tijdens de Koningsspelen, wordt een sportdag 
georganiseerd voor de groepen 1/2 en 3. De sportdag zal in de omgeving 
van onze school plaatsvinden. 
Op dinsdag 4 juni is de sportdag voor de groepen 4 t/m 8. Deze sportdag zal 
plaatsvinden op de velden van sv. Overbos. Verdere informatie over deze 
sportdagen ontvangt u van de leerkracht(-en) van uw kind(-eren). 
 

Afsluiting thema verkeer bij groepen 1/2 
De vrijdag van Tabitha’s got talent hebben de kleuters het thema verkeer met hun 
eigen Open Podium afgesloten in de speelzaal. Alle groepen hadden iets 
voorbereid en hebben voor elkaar opgetreden. Daarnaast werd groep 1/2A 
verrast door maar liefst vier(!) (moeder)stewardessen van KLM, volledig in tenue. 
De kinderen kregen allemaal een reistas mee naar huis. Bedankt moeders voor de 
leuke verrassing!   
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De Grote Rekendag! 
Op woensdag 3 april wordt de Grote Rekendag voor 

de 17e keer georganiseerd.  

Op Tabitha doen wij hier om het jaar aan mee, zo 

ook dit jaar weer! 

Het thema voor deze dag is 'Uit verhouding'.  

Kinderen verkennen tal van situaties waarin verhoudingen niet kloppen. 

Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een 

snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs 

redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meet-

kunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend laten rekenen: Zelf 

ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Wij starten deze dag schoolbreed en gaan daarna groepsdoorbrekend aan de slag 

met allerlei leuke activiteiten voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. 

Dit betekent dat u zoon en/of dochter deze dag wellicht bij een andere juf of 

meester in de klas zit. 

Van 13:45 - 14:00 uur bent u als ouder van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen in alle klassen om te zien én horen van de kinderen wat zij hebben geleerd 

tijdens deze Grote Rekendag. Noteer 3 april dan ook snel in uw agenda!  

 

Pasen 2019 (van de Paascommissie) 
Op donderdag 18 april vieren wij het Paasfeest op Tabitha. 

De kinderen horen in de klas het paasverhaal. In de hal 

zullen de verschillende groepen een korte viering 

hebben met elkaar. De groepen 5 t/m 8 met de letter 

B (de B groepen) eindigen in het hoofdgebouw, dus 

kunnen evt. daar opgehaald worden. Daarnaast willen 

wij met de kinderen een Paaslunch houden. De 

kinderen mogen daarvoor allemaal wat meenemen. 

Vanaf donderdag 4 april hangt er bij de deur van de klas een inschrijflijst, waarop 

u kunt aangeven wat uw kind mee neemt. 

Het is de bedoeling dat de kinderen een eigen bord, een beker en bestek mee 

nemen. 

Op deze paasdag krijgen de kinderen allemaal een kaart, die zij zelf gaan versieren 

en beschrijven in de klas. De ouderraad verzorgt een bloem. Het is de bedoeling 

dat ze de kaart en bloem weggeven aan iemand in hun omgeving die wel wat 

positieve aandacht kan gebruiken. Misschien kunt u samen met uw kind 

nadenken over wie dat zou kunnen zijn. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
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Ouder-/kindavond 28 maart 
Op donderdag 28 maart organiseren we , in samenwerking met 
B.U.NIQ een ouder-/kindavond ‘Wapen je kind tegen social media’ 
voor ouders/verzorgers van en kinderen uit de bovenbouw. We 
merken dat hier veel interesse voor is. We werken daarom met 
een inschrijflijst. Tot nu toe hebben al circa 35 personen zich 
aangemeld voor deze avond. Als het maximaal aantal deelnemers (50) 
overschreden wordt, zullen we een tweede avond organiseren. Daarnaast zijn we 
ook nog bezig om een avond te organiseren over Mediawijsheid voor het jongere 
kind. Hier zullen wij u binnenkort verder over informeren. 

 
Maxime en Britt (groep 8a) bij de Koning 
Op 8 maart was het een grote dag voor Maxime en Britt uit groep 8a: Ze 
waren, tijdens de ´Week voor de gezonde jeugd` door de Koning 
uitgenodigd om in gesprek te gaan over hoe we samen aan een gezonde 
generatie kunnen bouwen. Voor Maxime en Britt was het een prachtige 
ervaring en wellicht hebben ze ideeën opgedaan om te helpen ook onze 
school gezonder te maken. 

 
Leerkrachten in de media 
Superjuffie Cynthia 
Leerkracht Cynthia Wassink van groep 6a is één van de drie 

genomineerden voor de titel van Superjuffie/Supermees. 

Aanstaande vrijdag heeft zij een interview en tijdens een officiële 

uitreiking in de loop van volgende week zal bekend worden 

gemaakt wie van de genomineerden de titel een jaar mag dragen. 

Ouders van groep 6a hebben Cynthia voor deze verkiezing 

opgegeven, maar uiteraard zijn wij als team ook erg trots op haar nominatie. 

 

Sanne Herni vindt haar weg in het onderwijs 

Een aantal weken geleden is Sanne Herni, leerkracht van groep 

1/2D, geïnterviewd door het Haarlems Dagblad. Sanne is 

geboren met een open ruggetje (Spina Bifida) en heeft 

daardoor een lichamelijke handicap. Toch is ze altijd haar 

droom blijven najagen: leerkracht worden in het 

basisonderwijs. Zij rond dit jaar de PABO af en heeft dus al een 

aantal dagen per week haar eigen klas op CBS Tabitha. Omdat 

Sanne ook oud-leerling is van onze school, zijn wij natuurlijk ook erg trots op wat 

ze tot nu toe bereikt heeft. Het artikel kunt u teruglezen via deze link:  

https://www.patriciaherni.nl/wp-content/uploads/2019/03/verhaal-sanne.pdf 

https://www.patriciaherni.nl/wp-content/uploads/2019/03/verhaal-sanne.pdf
https://www.patriciaherni.nl/wp-content/uploads/2019/03/verhaal-sanne.pdf
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Van de verkeerscommissie 
De laatste tijd komt het regelmatig voor dat er gevaarlijke situaties ontstaan 
rondom de scholen en in de wijk. Ouders laten bijvoorbeeld hun kinderen voor de 
school uit de auto stappen. Sommige ouders blijven zelfs rustig een tijdje voor de 
school stilstaan. Hoewel het niet verboden is, zien vele ouders en buurtbewoners 
dit als ongewenst gedrag. Als u voor de school stilstaat, belemmert u de 
doorstroming. Het gevolg is dat ander verkeer moet passeren en dat levert 
gevaarlijke situaties op. U ontneemt in veel gevallen voor overstekende 
voetgangers het overzicht over de straat.  
 
Als er voor de school geen parkeerplaats beschikbaar is, rijd dan door tot u wel 
een leeg parkeervak tegenkomt. Parkeer in geen geval op de stoep of op de 
oversteekplaatsen. Op onderstaande plattegrond zijn verschillende 
parkeerplaatsen aangegeven. Vanaf die plek kunt u het laatste stukje naar school 
lopen. 

Nog wat tips voor een veilige verkeerssituatie rond de school: 

• Ga op tijd van huis weg 

• Koop een goede paraplu 

• Spreek ouders aan op ongewenst verkeersgedrag 

Tabitha 

P 
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Creatieve carrousel weer van start 
We zijn weer gestart met een nieuwe 
creatieve carrousel. De carrousel duurt deze 
keer vier weken. Na twee weken wisselen de 
kinderen naar een andere workshop. We 
gaan opnieuw groepsdoorbroken werken 
met de groepen 3 t/m 5 en de groepen 6 
t/m 8, zodat de kinderen kunnen kiezen uit 
minimaal 6 verschillende workshops. De 
workshops starten ’s middags om 12.45 uur. 

 

Save the date(s): Dansen op Tabitha (reminder) 

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! 

Nieuwe kinderen op de CBS Tabitha 
De afgelopen weken zijn weer enkele nieuwe kinderen op onze school begonnen: 

In groep 1/2A: Ravi; 
In groep 1/2B: Fabian en Samia; 
In groep 1/2D: Amy, Jake en Lynn; 
In groep 7B: Justin en Demy; 
In groep 6B is Alton voorlopig 2 dagen per week gestart. 

Wij wensen Ravi, Fabian, Samia, Amy, Jake, Lynn, Justin Demy en 
Alton heel veel plezier bij ons op school! 

 

Broertjes/zusjes 
Wanneer uw kinderen bij ons op school zitten, betekent dit niet dat broertjes of 
zusjes ook automatisch staan ingeschreven. Als uw andere zoon of dochter snel 4 
jaar wordt, kan het raadzaam zijn hem/haar alvast in te schrijven. Een 
aanmeldformulier kunt u opvragen bij de directie (directie@cbs-tabitha.nl)



 

 

 


