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Belangrijke data

Beste ouders / verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Maandag
3 september
Inloop(half)uurtje
(tot 09.00 uur)

Donderdag
13 september
MR-vergadering

De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 3 september start het nieuwe
schooljaar. Zo’n eerste week staat natuurlijk in het teken van kennismaken
en wennen. Voor de kinderen, voor u als ouders en voor ons als team.
Wennen aan het lokaal, toch weer wennen aan elkaar, ook al zit je al jaren
met elkaar in dezelfde groep en weer wennen aan de leerkracht(en).
Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor, de lokalen zijn gezellig ingericht
en we hebben er weer zin in.
Zoals in de laatste nieuwsbrief vermeld starten we maandag met een
inloop(half)uurtje. U bent van harte welkom in het lokaal van uw
kind(eren) om kennis te maken met de nieuwe leerkrachten. Maakt u hier
gebruik van, dan kunt u vanaf 8.15 uur binnen lopen, tot 9.00 uur. Daarna
gaan we lekker beginnen met het nieuwe schooljaar. Uiteraard zal ik ook
aanwezig om met u kennis te maken.
Komt u niet mee met uw kind(eren), dan houden we de gewone tijd aan en
komen de kinderen binnen tussen 8.15 uur en 8.30 uur.

Donderdag
20 september
Studiedag
(alle kinderen vrij)

Gelijk mijn uitdrukkelijke verzoek om op tijd op school te zijn zodat de
lessen op tijd, 8.30 uur, kunnen beginnen. Voor de ouders die hun kind met
de auto naar school brengen heb ik van de buurtbewoners de wens om de
auto netjes te parkeren en vooral rustig te rijden.

Vrijdag
7 september
Vossenjacht
In de week
10-14 september
Startgesprekken

Dinsdag
25 september
Schoolreisje +
kleuterfeest

Voor mij is maandag natuurlijk ook een nieuwe start. Ik kijk er naar uit om
kennis te maken met de kinderen en met u als ouder. Mijn werkdagen zijn
maandag t/m vrijdag, dus, als ik geen externe afspraken heb, ben ik
dagelijks op school aanwezig. Graag nodig ik u uit om het gesprek met mij
aan te gaan. Wanneer hier de gelegenheid voor is zal ik in de volgende
nieuwsbrief met u delen
Hartelijke groeten,
Tim Klazinga
Directeur CBS Tabitha
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Startgesprekken

In de week van 10 t/m 14 september vinden de Startgesprekken plaats. Net
zoals vorig jaar ontvangt u dinsdag 4 september een vragenlijst ter
voorbereiding van deze gesprekken. Graag deze vragenlijst uiterlijk 7
september weer inleveren.
De gesprekken zullen plaatsvinden in de middagen vanaf 15 uur en op
dinsdagavond. U kunt zichzelf inschrijven op het rooster dat de
leerkrachten vanaf dinsdag 4 september bij de deur van hun lokaal hangen.
Diversen
-

Dinsdag zult u van de leerkrachten het informatiebulletin per mail
ontvangen;

-

Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het gymrooster van
volgend jaar;

-

In de loop van de week ontvangt u extra informatie over de
Vossenjacht van vrijdag 7 september

Studiedagen
We hebben de studiedagen voor komend schooljaar helaas moeten
aanpassen. De juiste studiedagen voor komend schooljaar zijn:
Donderdag 20 september 2018;
Vrijdag 5 oktober 2018;
Maandag 4 februari 2019.
De kinderen hebben deze dagen geen les.
Onze excuses, maar de wijziging heeft te maken met de beschikbaarheid
van de onderwijsdeskundige die wij graag willen inschakelen. Met name de
studiedag van 20 september is natuurlijk al op korte termijn, maar we
hopen dat we vroeg genoeg zijn, zodat u eventueel nog opvang voor uw
kinderen kunt regelen. De kinderopvangorganisaties zullen door ons
ingelicht worden.
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Nieuwe kinderen
In dit nieuwe schooljaar starten weer een aantal nieuwe kinderen op onze
school:
Bij de kleutergroepen:
Milou
Kaya
Skye
Hugo
Giovanni
Lucas
Damin
Julia
Elisa
Giomar
Milan
Jayden
In groep 4 A:
Gabriel
In groep 6 B:
Sara
Wij wensen de kinderen een hele plezierige en leerzame tijd bij ons op
school!
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