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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
Momenteel zitten we halverwege onze meivakantie: Altijd een fijne onderbreking 

van twee weken in de tweede helft van het schooljaar en ook mooi om even 

vooruit te kijken naar de laatste 10 weken van dit schooljaar. Ieder jaar is dit weer 

een periode waarin soms leuke en soms ook minder leuke beslissingen moeten 

worden genomen. Ondanks dat ons leerlingenaantal momenteel ongeveer gelijk 

blijft hebben we besloten om volgend jaar met één kleutergroep minder, dus drie 

kleutergroepen, te starten. Waarschijnlijk zal halverwege het schooljaar wel weer 

een instroomgroep starten, maar bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er dus 

drie kleutergroepen in plaats van vier, waardoor tussen de groepen geschoven zal 

gaan worden. We zullen de ouders van de groepen 1/2 hier in een  aparte brief 

over informeren. Loes de Wit zal de eerste helft van komend schooljaar met 

zwangerschapsverlof zijn, maar hier hebben gelukkig een goede vervanger voor 

gevonden.  

Het schoolplan is in concept klaar en zal bij de volgende MR-vergadering ter 

instemming aangeboden worden. Zoals reeds eerder aangegeven zullen de 

specialisten binnen onze school een belangrijker rol gaan krijgen. 

Ik wens u een fijn vervolg van de meivakantie en zie u en de kinderen graag weer 

terug op maandag 6 mei! 

 

Hartelijke groeten, 

Tim Klazinga 

 

´Koppen bij elkaar´-ochtend 
Maandag 1 april was onze tweede ´Koppen bij elkaar´-ochtend. 

We hadden er deze keer voor gekozen verder te gaan met de 

onderwerpen waar we de vorige keer mee gestart zijn.  

Deze keer ging het met name over de communicatie vanuit 

school naar ouders/verzorgers. Belangrijkste tip was om de 

stukken in de nieuwsbrief iets compacter te maken en om de app meer te gaan 

gebruiken. Daarnaast bleek nu ook weer dat er ook veel expertise onder ouders is 

en dat school opnieuw wordt uitgenodigd om daar meer gebruik van te maken. 

Onder andere kijkt één van de ouders nu mee naar de lay-out van deze 

nieuwsbrief. De volgende ´koppen bij elkaar´-ochtend staat gepland op woensdag 

22 mei. De kopjes zullen weer klaar staan: Voelt u zich vrij om aan te sluiten! 

Belangrijke data: 
 
T/m vrijdag 3 mei 
Meivakantie 
Alle kinderen vrij 
 
Woensdag 15 en 
donderdag 16 mei 
´Dansen in de 
Arena´ (voor alle 
groepen) 
 
Donderdag 16 mei 
MR-vergadering 
 
Maandag 20 mei 
OR-vergadering 
 
Woensdag 22 mei 
´Koppen bij elkaar´ 
 
Donderdag 23 mei 
Start carrousel 
groepen 6 t/m 8 
 
Vrijdag 24 mei 
Start carrousel 
groepen 3 t/m 5 
 
Maandag 27 mei 
Start Cito-weken 
groepen 3 t/m 7 
 
Dinsdag 28 mei 
Informatieavond 
Schoolkamp gr. 8 
 
Donderdag 30 en 
vrijdag 31 mei 
Alle kinderen vrij 
ivm Hemelvaart 



 

 2 

 9 

 

Personele wijzigingen 
Na de meivakantie zijn er een aantal personele wijzigingen door het vertrek van 
Audrey van Doornum en Demi Zegstroo: 
Naomi Jongkind start, als onze nieuwe onderwijsassistente, per 7 mei. Zij heeft 
vorig schooljaar het hele jaar stage gelopen bij Petra van der Wel, is net klaar met 
haar opleiding en heeft er veel zin in om nu echt voor ons te komen werken. Haar 
werkdagen zullen zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Tirza Bosker neemt de laatste 10 weken groep 7a van Audrey van Doornum over 
op donderdag en vrijdag. Sanne Herni gaat meer werken en neemt, naast haar 
werk in groep 1/2C, de opengevallen plek van Tirza in groep 4a over. 
Naomi Jongkind zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we het schooljaar gezamenlijk op een goede 
manier gaan afsluiten.  
 

Sportdag groepen 4 t/m 8 
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). 
 

Ouder-/kindavonden 28 maart en 17 april 
Op donderdag 28 maart en op woensdag 17 april hebben 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 georganiseerd. Marlies Gerritsen heeft met name 
ingezoomd op de gevaren die social media met zich mee kunnen 
brengen. Grootste winst van deze avonden was de blik van herkenning tussen 
ouders/verzorgers en kinderen. Het was volgens ons dus ook een goede keuze om 
deze avonden met ouders en kinderen samen te doen. Verdeeld over beide 

avonden hebben 70 personen de 
workshop bijgewoond, wat voor ons ook 
bevestigt dat het belangrijk is om 
kinderen hierin te begeleiden/op te 
leiden. Samen met Marlies kijken we 
nog naar de mogelijkheden om ook een 
avond te organiseren over 
Mediawijsheid voor het jongere kind. 
Hier volgt binnenkort meer informatie 
over.  
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(Meester) Roel van der Klugt en Joop Stroes keren terug naar 
het kindertehuis Bahay Aurora 
In de meivakantie gaan (meester) Roel en Joop Stroes wederom naar de Filipijnen 
om het kindertehuis Bahay Aurora te bezoeken. Vorig schooljaar zijn Roel en Joop 
daar ook al geweest en hebben toen, mede door de sponsoring van de ouders en 
leerlingen van CBS Tabitha, heel veel activiteiten kunnen 
organiseren en uitvoeren. Zo zijn ze met de kinderen gaan 
zwemmen, hebben ze spelletjes gespeeld en zijn ze naar 
de het ziekenhuis in Baras geweest om medicijnen en een 
nieuwe koelkast te brengen .  
Roel en Joop zijn afgelopen dinsdag (23 april) wederom 
vertrokken naar de Filipijnen en gaan dan weer naar het 
ziekenhuis om een koffer met verbandmaterialen af te 
leveren. Verder hebben ze Koningsdag gevierd in het 
kindertehuis en staat zwemmen natuurlijk op het 
programma. Op vrijdag 3 mei keren Roel en Joop weer 
terug naar Nederland. 
Wilt u Roel en Joop volgen tijdens hun reis naar de 
Filipijnen? Word dan lid van hun Facebookaccount. 
(https://www.facebook.com/JoopenRoelnaarBahayAuroraApril2018/).  
Verder verwijzen wij jullie graag naar de website van Bahay Aurora voor meer 
informatie over het kindertehuis (http://www.bahayaurora.nl/).  

 

 
 

https://www.facebook.com/JoopenRoelnaarBahayAuroraApril2018/
http://www.bahayaurora.nl/
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Cito Eindtoets in groep 8 
Groep 8 heeft de laatste week voor de meivakantie hun CITO Eindtoets gemaakt. 
Op dinsdag 16 april, woensdag 17 april en donderdag 18 april stond deze centrale 
Eindtoets op het programma. In februari hebben de 
leerlingen hun definitieve schooladvies gekregen en zijn ze 
allemaal ingeschreven op hun vervolgschool.  
In de ‘’Blueroom’’ en in de speelzaal waren de kinderen drie 
dagen geconcentreerd aan het werk. Wij als school zijn zeer 
trots op onze leerlingen, ongeacht de resultaten van deze 
toets. Na de meivakantie zullen de resultaten bekend 
worden gemaakt. 

Jongens groep 8 winnen schoolvoetbaltoernooi van Hoofddorp 
De jongens van groep 8 hebben het 
schoolvoetbaltoernooi van Hoofddorp gewonnen. 
Op de eerste dag won een mix van jongens van 
groep 8A en groep 8B de poule met drie 
overwinningen. Op de finaledag won het team 
wederom drie van de vier wedstrijden en werd de 
laatste wedstrijd gelijk gespeeld. In de ‘’grote’’ 
finale was Tabitha met 1-0 te sterk voor de 
Optimist. Tabitha mag zich dus ‘’de kampioen van 
Hoofddorp’’ noemen. Of de jongens de regionale 
finale kunnen spelen is nog even de vraag. Dit is 
namelijk afhankelijk van het programma (schema) 
en de schoolse activiteit die op de zelfde dag 
gepland zijn. Wordt vervolgd! 

 
Creatieve carrousel 
De laatste creatieve carrousel van dit schooljaar is op 23/24 mei en 6/7 juni 

(groepen 6 t/m 8 op donderdag en groepen 3 t/m 5 op 
vrijdag). De carrousel duurt deze keer twee weken. We 
gaan opnieuw groepsdoorbroken werken, zodat de 
kinderen kunnen kiezen uit minimaal 6 verschillende 
workshops. De workshops starten ’s 
middags om 12.45 uur. Omdat we 
merken hoe leuk de kinderen de 
carrousels vinden en het een mooie 

manier is om kinderen en leerkrachten aan hun talenten te 
laten werken en met verschillende technieken kennis te leren 
maken, hebben we volgend schooljaar de intentie om vier 
carrousels te organiseren van vier weken (Foto: Uitvoering 
van de musical-workshop van Petra van der Wel).  
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Dansen op CBS Tabitha  
Zoals al eerder aangekondigd staat er woensdag 15 mei en donderdag 16 mei 
2019 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 show 
aan eind van de dag, waarbij u als ouders aanwezig mag zijn. De shows zijn op 
deze dagen van 13.15-14.00 uur. De shows vinden plaats in het gymlokaal van de 
´Amazone´. Bij heel mooi weer zal de show buiten plaatsvinden.  
Samen met uw kinderen hopen we natuurlijk dat u in grote getale aanwezig voor 
het optreden van uw kinderen! 

CBS Tabitha wint wisselbeker bij de ´Musicaldance 
Battle´  
…….en dat onze kinderen kunnen dansen en zingen hebben ze 

laten zien op de Musicaldance Battle in De Meerse:  

Met de voorstelling ´Sister Act in The Sound of Music´ heeft de 

Krea Varia-groep van vrijdag één van de wisselbekers in de wacht 

gesleept!  

Sinds dit jaar verzorgt Krea Varia op drie middagen musical-lessen 

als naschoolse activiteit in ons speellokaal. Het hele jaar werd er 

geoefend en daarna was de generale op school. Het toetje was 

dus het optreden in de Meerse, waar de vrijdag-groep één van de 

twee wisselbekers wisten te winnen! Ook de twee groepen van de 

andere dagen deden het heel verdienstelijk. Genoeg talent dus op 

CBS Tabitha! 

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

In groep 1/2B: Lola en Anthon; 

In groep 1/2D: Emma; 

Yara en Senna starten na de meivakantie in groep 1/2C. 

Wij wensen Lola, Anthony, Emma, Yara en Senna 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). 



 

 

 


