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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
Op CBS Tabitha vinden we het belangrijk dat we samen met u als ouder optrekken 

en samen kijken naar de ontwikkeling van uw kind (als educatief partner). Wij 

vinden het dus belangrijk dat we met u delen wat we op school doen, maar ook 

waarom we het doen. Als school horen we natuurlijk graag van u waar we goed in 

zijn, maar ik vind het ook belangrijk dat u het met de leerkracht, onze intern 

begeleider of mij deelt, wanneer u vindt dat iets minder goed gaat. Als het om uw 

kind gaat verzoek ik u altijd eerst het gesprek met de leerkracht aan te gaan, 

wanneer het om beleid gaat kunt u altijd gelijk bij mij terecht. 

Om u de ‘waarom’-vraag goed te laten ervaren hebben we afgelopen maand een 

aantal ouderbijeenkomsten en -avonden georganiseerd:  

- De avonden van de startgesprekken, waarbij de doelen van de kinderen zijn 

besproken en u ook iets heeft kunnen vertellen over uw kind thuis; 

- De ouderavond over de Kanjertrainingen, georganiseerd 

door onze enthousiaste Kanjercoördinator Cynthia 

Wassink, waarbij de aanwezige ouders/verzorgers zijn 

meegenomen in de theorie en de omgangsvormen binnen 

Kanjertraining en dus ook binnen onze school. In een 

interactieve sessie werden ouders meegenomen in de Kanjerbegrippen zoals 

motor/benzine, zwarte, rode, gele en witte pet en de groene en de rode kant; 

- De workshops tijdens de informatieavond voor de groepen 1, 2 en 

3, waarbij de ouders/verzorgers mochten ondergaan 

hoe kinderen op die leeftijd leren. De kinderen uit 

groep 1/2 konden kiezen uit een rekenles, een taalles 

of een interactieve workshop waarbij zij spelend leren 

konden ondergaan. In groep 3 lag de nadruk op hoe ingewikkeld 

het is voor de kinderen om te leren lezen. 

- De ‘Koppen bij elkaar’-ochtend, deze keer helaas niet heel druk bezocht, waarin 

we u hebben uitgenodigd om mee te denken over onze schoolontwikkeling. 

Wat ons doel is, is om van elkaar te leren hoe we de kinderen op school zo 

optimaal mogelijk kunnen laten ontwikkelen en hoe belangrijk het dus ook is dat 

we daarin samen optrekken.  

Ik hoop dan ook dat u dit ziet als een open uitnodiging om het gesprek aan te 

gaan. Mijn deur staat (bijna) altijd open, of u kunt een afspraak met mij maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Tim Klazinga 

 

Belangrijke data 
oktober: 
 
2 oktober:  
Startactiviteit 
Kinderboekenweek 
 
4 oktober: 
Studiedag: Alle 
kinderen vrij! 
 
7 oktober 
Illustratrice in de 
groepen 3 en 4 
 
8 oktober 
- Groepen 3 bezoek 
aan bibliotheek 
- Boekenmarkt in 
hal (13.45-14.45) 
 
10 en 11 oktober: 
Afsluiting eerste 
carrousel 
 
Week 14 t/m 18 
oktober: 
Kanjerlessen voor 
ouders 
 
17 oktober:  
-‘Koppen bij 
elkaar’-ochtend 
- MR-vergadering 
 
18 oktober 
- Speelgoeduur 
groepen 1 t/m 3 
- Voorleeswedstrijd 
Kinderboekenweek 
groepen 5 t/m 8 
 
19 t/m 27 oktober 
Herfstvakantie 
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Kinderboekenweek 2019 

Hoera, het is weer (bijna) Kinderboekenweek! 

Morgen start de Kinderboekenweek 

met het thema “ Reis mee”. Wellicht 

heeft u  al gezien dat het podium in ons 

hoofdgebouw al op dit thema is 

ingericht.  

 

We starten morgenochtend allemaal 

op het schoolplein van het 

hoofdgebouw. De kinderen moeten 

het paspoort bij zich hebben, dat ze 

vanmiddag mee naar huis krijgen. Vanaf 8.15 uur lopen op het plein allemaal 

reizigers en het is de bedoeling dat de kinderen ontdekken uit welk land deze 

reizigers komen. In het paspoort kunnen ze de antwoorden noteren. 

Rond 8.45 uur zingen we met elkaar het lied van de Kinderboekenweek. 

Maandag 7 oktober komt illustratrice Juliette de Wit de groepen 3 en 4 bezoeken. 

Dinsdag 8 oktober is er van 13.45 - 14.45 uur een boekenmarkt in de hal van de 

school. Er is een ruime keus aan boeken te koop en de kinderen ontvangen bij de 

aanschaf van een boek het Kinderboekenweekgeschenk. 

In de groepen 5 t/m 8 organiseren we weer een voorleeswedstrijd, waarvan de 

winnaar van groep 7/8 mee mag doen aan de nationale voorleeswedstrijd. 

Er is ook een teken- en schrijfwedstrijd, waarbij een gouden penseel of griffel 

gewonnen kan worden! 

In de bibliotheek is ook veel aandacht voor de Kinderboekenweek. Ga er vooral 

heen voor leuke tips, boeken en activiteiten! 

 

Ouderportaal/Ouderapp 

In januari en februari 2019 zijn het ParnasSys Ouderportaal en de Ouderapp (van 

Schools United) van start gegaan. In het ParnasSys Ouderportaal kunt u de 

schoolontwikkeling, met de toetsen, van uw kind volgen en de Ouderapp is echt 

bedoeld voor de meer directe communicatie met u als ouder. De laatste weken 

merken we dat we weer meer vragen krijgen over inloggegevens etc. Als u hier 

een vraag over heeft kunt u een mail sturen naar administratie@cbs-tabitha.nl.  

 

mailto:administratie@cbs-tabitha.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vorig jaar heeft u aan kunnen geven of uw kind wel of niet op de foto mag en in 

welke (social) media de foto’s eventueel gebruikt mogen worden. Als u hier dit 

jaar niets in wilt veranderen, hoeft u geen actie naar school te ondernemen. Als u 

hier echter wel iets in wilt veranderen, kunt u een bericht sturen naar Karin van 

Os (administratie@cbs-tabitha.nl). Zij zal u dan een nieuw formulier toesturen/ 

mailen. Als u nieuwe ouder bent en u heeft nog nooit een dergelijke brief 

ontvangen kunt u dit ook melden bij Karin van Os. U krijgt dan van haar een brief 

waarin u uw keuze kenbaar kunt maken. 

 

Gezonde school 

Het projectteam ‘De Gezonde School’ is druk bezig met het opzetten van allerlei 

activiteiten op het gebied van bewegen en bewegend leren, maar ook op het 

gebied van voeding zijn inmiddels de eerste resultaten geboekt:  

In de week van 7 t/m 11 oktober doen de groepen 5 t/m 8 mee met de 

‘week van de pauzehap’. Hier zult u door de leerkrachten verder over 

geïnformeerd worden. Daarnaast zijn we ingeloot voor het schoolfruit, 

waarbij we, vanaf half november tot halverwege april 2020, wekelijks 

schoolfruit zullen ontvangen. We kunnen nog steeds ouders gebruiken 

om mee te denken hoe we onze Gezonde School verder vorm gaan 

geven. Als u het leuk vindt kunt u een mail sturen naar t.klazinga@cbs-

tabitha.nl of naar c.wassink@cbs-tabitha.nl.  

 

Studiedag 4 oktober 

Aanstaande vrijdag 4 oktober zijn alle kinderen vrij. Wij hebben als team dan een 

studiedag. Het belangrijkste onderwerp van deze studiedag zal zijn: ‘Coöperatieve 

werkvormen’. Door deze werkvormen meer in de instructie toe te passen, dit zijn 

werkvormen waarbij de kinderen met en van elkaar leren, bijv. door 

samenwerking, verwachten we dat onze kinderen nog betrokkener worden bij 

hun eigen leren, één van onze speerpunten voor de komende vier jaar. 

 

Schoolreis 

Afgelopen donderdag zijn we met alle groepen op schoolreis 

geweest. Ondanks het slechte weer hebben de kinderen een erg 

leuke dag gehad in Avifauna en Drievliet. Helaas waren er wel wat 

problemen met de busmaatschappij, waardoor sommige groepen pas 

later konden vertrekken (zowel vanaf school, als vanaf de 

schoolreislocatie). De Ouderraad is nog in onderhandeling met 

Connexxion hoe dit afgehandeld kan worden. Met het geld dat we 

terug krijgen hopen we nog een extra activiteit voor de kinderen te kunnen doen. 

mailto:administratie@cbs-tabitha.nl
mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl
mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl
mailto:c.wassink@cbs-tabitha.nl
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´Koppen bij elkaar´-ochtenden 

Tijdens de ‘Koppen bij elkaar-ochtend hebben we vooral gesproken over de 

Gezonde School. De algemene toon was dat men het goed vond dat hier beleid op 

komt. We hebben het onder andere gehad over het aanpakken van ons 

schoolplein, zodat het (nog) meer uitnodigt om te gaan bewegen, de wens om het 

gefaseerd in te voeren en dat het ook belangrijk is om duurzaamheid te 

benoemen. Naast dit onderwerp hebben we het gehad over 

ouderbetrokkenheid. De wens is uitgesproken om een ouderplatform 

op te richten en te kijken naar mogelijkheden om roosters van de 

kinderen inzichtelijk te maken. Dit gaan we als school verder 

onderzoeken. De informatiebulletins, die bij de start van het 

schooljaar zijn uitgereikt, worden als positief en informatief gezien. 

Tot slot werd het advies gegeven om de ochtenden niet altijd op één vaste dag, 

nu de woensdag, te houden, maar meer te spreiden over de week. 

Er zal dit jaar iedere ochtend een ‘Koppen bij elkaar’-ochtend georganiseerd 

worden. De voorlopige data zijn: Donderdag 17 oktober, vrijdag 20 november, 

donderdag 16 januari 2020, woensdag 12 februari 2020, donderdag 13 maart 

2020, vrijdag 10 april 2020, woensdag  13 mei 2020 en donderdag 18 juni 2020. 

Vanuit de MR is aangegeven dat zij deze ochtenden van harte ondersteunen en 

zullen proberen iedere keer een ouderlid af te vaardigen. 

 

Van onze Kanjercoördinator  

In week 42 (van 14 t/m 18 oktober) kunt u als ouder/verzorger 

in de klassen komen kijken en meedoen met de Kanjertraining. 

U hoort van de leerkracht van uw kinderen op welke datum en 

tijdstip u kunt komen kijken. We doen dat expres niet op één 

tijdstip, omdat u dan in de gelegenheid wordt gesteld bij 

meerdere kinderen in de les aan te sluiten. 

In de groepen zullen verschillende thema’s behandeld worden: 

In groep 1/2: Het aanleren van de petten, dieren en posters; 

In groep 3: De omgang met anderen, dat iedereen anders is, dat je jezelf mag zijn 

en soms aan moet passen;  

In groep 4: Hoe je om gaat met gevoelens en leren om nee te durven zeggen; 

In groep 5: Complimenten maken en kritiek geven; 

In groep 6: Vriendschappen en meidenvenijn; 

In groep 7: De omgang met social media  

In groep 8: Inspelen op een actueel onderwerp. 

We vinden het belangrijk om met u te delen wat we in de Kanjerlessen doen, dus 

zouden het ook waarderen als u bij de Kanjerlessen aanwezig kan zijn. 
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Creatieve Carrousel 

Eind volgende week sluiten we de eerste carrousel van dit schooljaar af. Tijdens 

de Creatieve Carrousel worden groepsdoorbroken met de groepen 3 t/m 5 en de 

groepen 6 t/m 8 workshops aangeboden in de klassen. Deze workshops kunnen 

betrekking hebben op muziek of musical, maar vaak worden ook verschillende 

technieken van beeldende vorming gebruikt, zoals werken met hout, schilderen of 

weven. Deze keer was er ook een workshop waarin allerlei proefjes met 

elektriciteit werden gedaan en was er een workshop ‘Spelletjes programmeren op 

de computer’. Wij verwachten dat kinderen hun talenten goed kwijt kunnen in 

deze grote diversiteit aan workshops. Dit jaar zullen er nog drie carrousels zijn van 

vier weken. Hieronder een kleine compilatie foto’s gemaakt tijdens de workshops: 

    
 

Nationale zwem4daagse in Hoofddorp 

Zwem jij ook mee? 
Ben jij een echte waterrat? In de herfstvakantie kun je meedoen met de Nationale 
Zwem4daagse. Van 21 t/m 25 oktober organiseren de twee zwemverenigingen in 
Hoofddorp de zwem4daagse. Elke avond zwem je 500 of 1000 meter. Ben je 
jonger dan 10 jaar of heb je een beperking dan mag je ook 250 meter zwemmen. 
Houd je dit 4 avonden vol dan ontvang je een mooie zwem4daagse medaille. De 
zwem4daagse wordt gehouden in het SKWA in Hoofddorp. Elke avond kun je 
starten tussen 18.00 – 19.30 uur. Deelname kost € 7,50 bij voorinschrijving en € 
10,00 als je maandag 21 oktober inschrijft in het zwembad.     
Meer informatie vind je op www.zpch.zwem4daagse.nl. . Hier kun je ook meteen 
inschrijven.      
 

Nieuwe leerlingen 

In de maand september hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen 
verwelkomen: 
In groep 1/2A: Dani 
In groep 1/2B:  Jay en Luna 
In groep 1/2C: Ibrahem en Messon 

We wensen alle kinderen heel veel plezier bij ons op 

school! 



 

 

 


