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Belangrijke data in
oktober/november
Donderdag 31 oktober:
Sjakie en de
chocoladefabriek gr. 4
Maandag 4 november
Mad Science show
Heimanshof 4A en 4B
Woensdag 6 november
Landelijke staking
(school gesloten)
Woensdag
6 of 13 november
Voorlichtingsavond VO
(groep 8)
Week 11 t/m 15
november
- Gr. 3 t/m 7:
Facultatieve
oudergesprekken
- Gr. 8: Ouder-/kindgesprekken
Vrijdag 15 november
- Koppen bij elkaar´ochtend
- Groepen 6 en 7
´Beats and Balls´
- School versieren
(Sinterklaas)
Vrijdag 22 november
- Gr. 3A Insectenhotel
- Groepen 5: Schrijver in
de bieb
Woensdag 27
november
Open Ochtend
Vrijdag 29 november
Gr. 3B Insectenhotel

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
De eerste periode van dit schooljaar zit er op. Inmiddels geniet iedereen (hopelijk)
van een heerlijk weekje herfstvakantie. Net voor de vakantie heeft u nog een brief
ontvangen waarin is aangegeven dat we op 6 november,
i.v.m. een landelijke staking in het onderwijs, de deuren
gesloten houden. Er zal deze dag dus geen les gegeven
worden. We beseffen ons dat we u wellicht met een
organisatorisch probleem opzadelen, maar rekenen op
uw begrip, organisatorische creativiteit en steun bij deze
actie: Het gaat per slot van rekening om de toekomst van
het onderwijs aan uw kinderen!
Als team zijn we druk bezig om te leren hoe we uw kinderen (nog) meer kunnen
betrekken bij hun eigen leerproces. We hebben een mooie studiedag gehad over
coöperatieve werkvormen en in december gaan we tijdens de studiedag verder
aan de slag met bewegend leren. We geloven er in dat het op deze manier leren
bij de kinderen tot een (nog) hogere betrokkenheid leidt. Als u hier meer over wilt
weten kunt u altijd even bij mij binnen lopen, of een afspraak maken.
Op het gebied van de Gezonde School staan we ook niet stil: Tijdens de ‘Koppen
bij elkaar’-ochtend zijn we met u als ouder in gesprek gegaan over hoe u als ouder
De Gezonde School ziet. Daarnaast is een werkgroep actief (met ouders en
teamleden) die de ideeën verder uit gaat werken. Onder andere willen we gaan
kijken naar een nieuwe indeling van ons schoolplein. Daarop
vooruitlopend hebben we in de herfstvakantie het hert laten
verwijderen. Deze was door vandalisme te beschadigd om nog te
herstellen en door de ontstane scherpe randjes niet veilig meer. We
zullen ook kinderen betrekken bij de nieuwe indeling van het plein.
We zijn kortom volop in beweging als sportieve, gezonde
Kanjerschool en ik ben trots op de stappen die we als team maken
en de steun die we daarbij van u als ouders/verzorgers krijgen.
Met vriendelijke groet,
Tim Klazinga

MR-vergadering 17 oktober 2019
In de MR vergadering van donderdag 17 oktober zijn het
jaarverslag van 2018-2019 en het jaarplan 2019-2020
besproken. Tevens is er gesproken over de profilering
van CBS Tabitha. Tevens is er een terugkoppeling van de
GMR geweest.
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Van onze Taalcoördinator
Cito Taalverzorging
Vanaf dit schooljaar zullen we de Cito Taalverzorging gaan afnemen bij de
groepen 6 t/m 8. In deze Cito komen de onderdelen grammatica, interpunctie en
spelling aan bod. Door deze Cito af te nemen krijgen we een nog beter
beeld van het taalbeheersingsniveau van uw kind. En zo kunnen we
nog gerichter interventies doen op dit gebied.
Eigenaarschap
Tabitha heeft als doel om kinderen meer eigenaar te maken van hun
eigen leerproces. Dit schooljaar maken de kinderen van de groepen 4
t/m 8 met het vakgebied taal daar een eerste stap mee. De kinderen
worden aan het begin van ieder nieuw blok vooraf getoetst. Hiermee
krijgt de leerkracht, maar ook uw kind, een goed beeld welke
onderdelen er beheerst worden en welke nog niet. De leerkracht kan
op deze manier een gerichtere instructie geven tijdens de lessen van het blok en
uw kind zal hierdoor een nog betere leerhouding aannemen. De leerkracht voert
het resultaat van deze toets wel in in Parnassys, maar dit is alleen om een
overzicht te krijgen welke kinderen wat wel of niet beheersen. Aan het einde van
het blok wordt uw kind opnieuw getoetst en dat resultaat blijft uiteindelijk staan
in ParnasSys. De kinderen die een resultaat boven het gemiddelde halen krijgen
ook de zogeheten Plustoets om te maken. Dit, om te bekijken of uw kind meer
uitdaging nodig heeft op het gebied van taal. Het resultaat van deze toets telt ook
mee voor het rapport. De Plustoets wordt niet vooraf getoetst, maar alleen
achteraf. In de taaltoets zit ook altijd het onderdeel woordenschat. Dit onderdeel
wordt ook alleen achteraf getoetst.
Technisch lezen
De kinderen van de groepen 3 t/m 5 krijgen gericht technisch lezen onderwijs
m.b.v. de methodes Veilig Leren Lezen en Estafette. De kinderen van de groepen 6
t/m 8 onderhouden het technisch lezen d.m.v. het lezen van zaakvakteksten,
tijdens het vrij lezen en d.m.v. drie keer in de week racelezen. Dit houdt in dat er
drie keer in de week hetzelfde blad met woordjes wordt gelezen. Daarvoor krijgt
uw kind 1 minuut de tijd om zo ver mogelijk te komen. Uw kind noteert tot waar
het gekomen is en probeert zijn score te verbeteren. Deze woordlijsten kunt u ook
mee naar huis krijgen zodat er thuis extra geoefend kan worden. Als u dit wilt,
vraag er dan even naar bij de leerkracht van uw kind.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft kunt u
mij bereiken op mailadres: d.tibbe@cbs-tabitha.nl.
Hartelijke groeten, Daniëlle Tibbe (taalcoördinator)
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Van onze Kanjercoördinator
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangegeven was de informatieavond inzake
Kanjertraining redelijk bezocht. Onze Kanjercoördinator (Cynthia
Wassink) heeft heel veel uitgelegd over de Kanjertraining. Wat
daarbij ook aan de orde is gekomen is dat wij het erg belangrijk
vinden dat we hierin samen met u als ouder/verzorger optrekken.
Dat is ook de reden dat we dit jaar zelfs twee keer een Kanjerles
organiseren, waarbij de ouders/verzorgers in de klas aanwezig
kunnen zijn (één keer in oktober en één keer in april).
In de laatste week voor de vakantie was de eerste ronde. Het was erg leuk om te
zien hoeveel ouders/verzorgers er bij de lessen aanwezig waren en iedereen deed
enthousiast mee bij de verschillende onderdelen van de les. De groepen 8 zijn als
laatste na de herfstvakantie aan de beurt.

De Gezonde School
Hieronder een aantal punten waar we, in het kader van onze ontwikkeling
naar een Gezonde School, mee bezig zijn (geweest):
• In de week van 7 t-m 11 oktober hebben wij met de groepen 5 t/m 8
meegedaan aan de week van de gezonde pauzehap. De kinderen
hebben deze week geleerd en ervaren hoe lekker het is om te kiezen
voor gezonde tussendoortjes. De kinderen hebben verschillende
pauzehappen uit de schijf van vijf leren kennen. Iedere dag kregen de
kinderen namens AH een gezond tussendoortje.
• Vanaf 11 november krijgen we gedurende 4 maanden schoolfruit
geleverd. Dit is door de EU gesubsidieerd. Van de leerkracht(-en) van uw
kinderen hoort u nog of u in deze periode wel of niet een 10-uurtje hoeft
mee te geven;
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•

We hebben een subsidie toegewezen gekregen om een watertappunt aan
te leggen op ons schoolplein. Zoals u weet adviseren wij u om uw kind
een drinkbeker melk of water mee te geven. Deze kunnen we straks dus
ook bijvullen op het plein;
• Zoals reeds eerder in deze nieuwsbrief genoemd, zijn we een werkgroep
gestart om te kijken hoe we ons schoolplein uitdagender kunnen maken
voor de kinderen (een soort ´beweegplein´) en een andere werkgroep is
bezig om te kijken hoe we in maart/april een leuk sportief project kunnen
organiseren voor alle kinderen.
Leuk is dat een aantal van deze punten ook door ouders/verzorgers werden
genoemd tijdens de ´Koppen bij elkaar/ochtend van 17 oktober.

‘Koppen bij elkaar’-ochtend
De tweede ‘Koppen bij elkaar’-ochtend stond deze
keer helemaal in het teken van De Gezonde School.
Doel was om boven water te krijgen hoe van u als
ouder/verzorger naar De Gezonde School kijkt en wat
u voor tips en tops heeft om zaken wellicht anders of
beter te doen. Het was een inspirerende bijeenkomst
waarbij allerlei leuke ideeën boven tafel kwamen.
Iedereen was ook erg verrast welke zaken er inmiddels al
waren opgepakt en er zijn ook mooie tips gegeven, zoals
bijvoorbeeld het herinrichten van het schoolplein
en het betrekken van de kinderen daarbij,
verschillende mogelijkheden om ook iets met het
traktatiebeleid te doen. Het meer bewegend leren
in de klassen wordt als erg positief gezien en het
verhogen van de fruitdagen wordt positief
beoordeeld. Tip vanuit het ouderpanel was ook om
meer aan duurzaamheid/afvalscheiding te doen:
O.a. is besproken om wellicht geen drinkpakjes
meer toe te staan, in verband met de lege
verpakkingen. Ook werd onze deelname aan de
verschillende sporttoernooien als heel positief benoemd. Twee ouders hebben
aangegeven deel te willen nemen in de werkgroep ‘Gezonde School’ zodat u als
ouder/verzorger ook vertegenwoordigd bent bij nieuwe meningsvorming over ‘De
Gezonde School’.
Tevens waren tips om als school duidelijker met dit profiel naar buiten te gaan,
ook met de uitstraling van ons schoolplein, ook eens te denken aan moestuintjes
en een mogelijkheid te creëren om gezond te kunnen koken in school.
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Kinderboekenweek 2019
De Kinderboekenweek was ook dit jaar weer een
groot succes!
De kinderen hebben genoten van de opening van
de Kinderboekenweek en allemaal goed hun best
gedaan om te ontdekken uit welk land de reizigers
die op het plein liepen vandaan kwamen.
Illustratrice Juliette de Wit heeft met diverse groepen leuke activiteiten gedaan,
zoals onder andere een voorleesworkshop, en de boekenmarkt was een succes,
zodat we weer enkele boeken aan onze Schoolbibliotheek konden toevoegen.
Natuurlijk hebben wij de kinderboekenweek afgelopen vrijdag afgesloten met de
finale van de voorleeswedstrijd met daarbij de uitreiking van de gouden griffel
voor de groepen 5 t/m 8 (mooiste zelfgeschreven verhaal)en de uitreiking van de
gouden penselen voor de groepen 1 t/m 4 (mooiste tekening-werkstuk)
De deelnemers van de voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8 waren: Vay (7a),
Lois (7B), Harleen (8A) en Rosalie (8b). Rosalie werd uiteindelijk gekroond tot
voorleeskampioen van CBS Tabitha. Naast onze schoolkampioene won Nova de
voorleeswedstrijd in groep 5 en Noah in groep 6.
De winnaars van de Gouden Griffel waren: Zuzanna (5A), Aahil (5B), Virginia (6A),
Aurora (6B), Ariba (7A), Jana (8A) en Kim (8B) …..
De winnaars van de Gouden Penselen waren: Kai (1/2A), Caity (1/2B), Bobbi
(1/2C), Fay (3A), Julia (3B), Lynn D.(4A) en Hailey (4B). Iedereen gefeliciteerd,
maar ook de andere kinderen hebben een superprestatie geleverd!

Creatieve Carrousel (van onze cultuurcoördinator)
De eerste carrousel van dit jaar was een groot succes. Wat waren de kinderen
enthousiast en creatief aan de gang!
Enkele onderdelen waren: Zelf programmeren, stokken versieren,
windlichtjes maken, mozaïeken, stippeltechniek, spel maken (met hout),
zenuwspiraal in elkaar zetten, gezichten maken van eierdozen, je naam in
graffiti stijl schrijven, doodles tekenen, lampion in de stijl van Mondriaan
maken en potten met brooddeeg versieren.
Kortom de kinderen hadden keus genoeg en waren enorm trots op hun werk!
Carrousel twee staat al op de planning. Deze zal helemaal in het teken staan van
Sinterklaas.
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Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Sinds dit schooljaar ben ik de trotse meester van groep 7B.
Via een omweg ben ik vijf jaar geleden op de pabo beland en
na vier jaar in Amsterdam te hebben stage gelopen en er een
jaar gewerkt te hebben was ik toe aan iets nieuws.
Bijna mijn hele leven heb ik in Hoofddorp gewoond en ik heb
vroeger zelf op de Tabitha gezeten. Het leek mij heel leuk om
hier te mogen werken. Gelukkig was die mogelijkheid er en
kon ik na de zomervakantie direct aan de slag!
Met veel van jullie heb ik al kennis kunnen maken en ook de
ouders die mij nog niet kennen hoop ik snel te mogen ontmoeten!
Hartelijke groeten,
Daniël de Nijs

Hallo allemaal!
Mijn naam is Tamara: Blij ei, traveljunkie en superjuffie!
Ik ben nieuw op Tabitha en geef momenteel les aan
groep 7B met mijn duo Daniël. Momenteel doe ik nog
deeltijd een muziekstudie en mede hierom zal ik misschien
vanaf volgend jaar de muzieklessen gaan verzorgen, waar ik
onwijs veel zin in heb.
In mijn vrije tijd reis ik graag en probeer ik mijn creativiteit in
alles te stoppen wat ik tegen kom. Waaronder fotografie,
waar ik sinds 2 jaar ook mijn beroep van heb mogen maken.
Mijn favoriete vak om te geven? Muziek en geschiedenis.
Ik sta altijd open voor een praatje of vragen, dus loop vooral
gezellig langs!
Vrolijke groet,
Tamara Balvers
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Gevonden voorwerpen
De “kist” van de gevonden voorwerpen is weer vol!!! Ook het “blauwe mandje”
met kleinere spulletjes als sieraden, sleutels, etc. is al weer aardig gevuld. En dat is
echt zonde!
Missen jullie tassen/jassen/schoenen/andere kleding enzovoort: Kom even
kijken in de “gevonden voorwerpen-kist” op het hoofdgebouw.
Vrijdag 1 november zullen we het ook allemaal nog even op de tafel in de
hal tegenover de keuken leggen zodat alles nog beter zichtbaar is. Alles wat
dan ’s middag nog niet is opgehaald schenken wij aan een goed doel!

Overzicht schoolvakanties 2019-2020
Afgelopen tijd hebben wij regelmatig vragen gekregen over de schoolvakanties
van het lopende schooljaar. Voor de volledigheid nogmaals een overzicht.
Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari 2020

Meivakantie

25 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2010

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus

De vakanties staan ook vermeld op onze website.
Verder zijn er studiedagen op 4 oktober, 6 december, 3 februari en 2 juni.
Op vrijdag 20 december en vrijdag 3 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Verlof juf Yvon
Yvon van Vuuren, juf van groep 4B en om de week op woensdag van groep 4A,
verwacht eind november haar tweede kindje. Haar zwangerschapsverlof start na
de herfstvakantie. In groep 4B zal zij op maandag en dinsdag vervangen gaan
worden door Gera Vrijhoef. Gera heeft al verschillende keren ingevallen op
Tabitha en is een goede bekende van de school. De woensdagen in groep 4A zal
Yvon vervangen worden door Wendy van der Schaft. Wendy is op maandag en
dinsdag al de juf van groep 3A. We wensen beide dames veel plezier!
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Mad Science
Mad Science komt weer op CBS Tabitha met te
gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire,
nieuwe science show op 4-11-2019, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is
voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op maandag om 14:15, vanaf 09-12-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Per cursusgroep gaan we uit van minimaal 15 en maximaal 24
kinderen. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende
inschrijvingen (30+) kan eventueel een tweede groep starten.
De naschoolse wetenschap & techniek-cursussen worden dus gegeven op zes
maandagen vanaf 9 december. De lokaalinformatie volgt nog. De data zijn:
Dag 1: 09-12-2019
Dag 4: 13-01-2020
Dag 2: 16-12-2019
Dag 5: 20-01-2020
Dag 3: 06-01-2020
Dag 6: 27-01-2020
De lessen duren een uur.

Nieuwe leerlingen
In de maand oktober hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen:
In groep 1/2A: Aisa, zij start 31 oktober
In groep 1/2A: Amarens
In groep 1/2C: Juliëtte
We wensen alle kinderen heel veel plezier bij ons op
school!
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