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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
De decembermaand is aangebroken: Een drukke periode met veel activiteiten en  

een goed moment om even terug, maar vooral ook vooruit te kijken. De afgelopen 

periode heeft onze nieuwe structuur goed vorm gekregen en is de rol van onze 

specialisten steeds duidelijker geworden. Het is mijn en onze overtuiging dat dit 

zal leiden tot nog beter onderwijs voor uw kinderen. Het hoofdgebouw heeft een 

mooie opfrisbeurt gehad en de aanwezigheid van een extra conciërge (naast Imre) 

zorgt ervoor dat het binnen school ook netjes blijft! 

We blijven ook de komende periode bezig met het verfijnen van onze instructie 

en het bewegend leren, wat we o.a. tijdens de studiedag op 6 december verder 

gaan verdiepen. Onze Gezonde School zal steeds verder vorm krijgen en we 

blijven het contact met u als ouder blijven zoeken. We zijn meer gaan werken 

vanuit doelen, waarmee we de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leren 

verder gaan verhogen. Tot slot is een persoonlijk doel van ons ook om meer in en 

met onze wijk te doen. Het meedoen aan ‘De Wensboom’ bij Wijkcentrum 

Amazone en het watertappunt op het plein zijn daar mooie voorbeelden van. 

Wat ons wel zorgen blijft baren is het groeiende lerarentekort. Bij ons op school 

hebben we hier nog niet zo veel last van, maar het komt wel steeds dichterbij: 

Enkele scholen binnen onze Stichting krijgen hun vacatures al lastig vervuld en 

iedere twee weken zitten alle directeuren bij elkaar, om gezamenlijk te zorgen dat 

alle klassen bemenst blijven. Daarbij moeten we af en toe al keuzes maken om 

mensen voor de groep te zetten, die nog niet helemaal bevoegd zijn. Ik ben dan 

ook blij met het initiatief van Roel van der Klugt en met het constructieve gesprek 

met de aanwezige ouders tijdens de ‘Koppen bij elkaar-ochtend’.  

Samen kun je uiteindelijk meer! 

Met vriendelijke groet, Tim Klazinga 

 

Koppen bij elkaar 
Op vrijdag 22 november is er weer een ‘Koppen bij elkaar’-ochtend geweest. 

Onderwerp deze keer was het delen van ideeën over welke rol ouders 

kunnen spelen bij het bezet houden van de groepen bij het aanstaande 

lerarentekort. 

Het was mooi om te zien hoe betrokken de aanwezige ouders mee wilden denken 

over mogelijke oplossingen. Enkele ideeën zijn ook goed op korte termijn 

uitvoerbaar. Belangrijkste tip was om binnenkort een (korte) vragenlijst onder 

ouders uit te zetten.  Zo willen we in kaart brengen welke competenties/beroepen 

ouders hebben. Hiermee zouden we een soort pool van ouders op kunnen 

bouwen, die, wanneer we geen vervanging kunnen vinden, eventueel een klas op 

zouden kunnen vangen. De komende periode gaan we dit verder uitwerken.  

Belangrijke data 
december: 
 
Maandag 
2 december 
Creatieve Carrousel 
Thema Sinterklaas 
 
Woensdag 
4 december 
Surprise kijkmiddag 
 
Donderdag 
5 december 
Sinterklaas 
 
Vrijdag 
6 december 
Studiedag: Alle 
kinderen vrij 
 
Maandag 
9 december 
School versieren 
voor kerst 
Start actie 
Voedselbank 
 
Donderdag 
19 december 
Kerstviering 
 
Vrijdag  
20 december 
Kinderen 12.00 vrij 
 
Vanaf zaterdag  
21 december 
Kerstvakantie 
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Topprioriteit 

Een prachtige baan, baanzekerheid, elke dag het verschil kunnen maken  
en heel veel plezier!! Ik zeg; en DROOMBAAN 
 
Geïnteresseerd? Loop eens een dag mee  
in mijn groep 8A op basisschool 
CBS Tabitha in Hoofddorp. Je bent meer  
dan welkom. Interesse? Mail dan naar r.vanderklugt@cbs-tabitha.nl 
 

Bovenstaand bericht is door Roel van der Klugt op Facebook geplaatst.We kunnen 
melden dat we al een eerste aanmeldingen binnen hebben! Maar we hopen 
natuurlijk op meer aanmeldingen. Dus deel dit bericht op Facebook !! 
 

Meester Roel actief betrokken bij HaarlemmerMEERMEESTERT 
Al langere tijd is er een behoefte aan meer mannen in het onderwijs. Een 
behoefte die breed gedeeld werd (vanuit het werkveld, vanuit de politiek, vanuit 
ouders en externe partners van het onderwijs) en nog steeds breed gedeeld 
wordt. Er zijn verschillende initiatieven ontplooid om tot een duurzame toename 
van het aantal mannen in het onderwijs te komen. Het aantal mannen voor de 
klas, Meestert! richt zich vooralsnog alleen op de mannen van het primair 
onderwijs, heeft echter inmiddels een historisch dieptepunt bereikt. In 2015, het 
startjaar van Meestert!, was dit percentage 13,8, een reden voor ons om de reis 
van de lange adem te gaan starten. 
Een reis waarvan we wisten én weten dat het er een van doorzetten zou worden. 
Zo heeft meester Roel de afgelopen jaren meegedaan aan de volgende acties: 

• Ervaringen delen tijdens Open Dag Pabo InHolland 
• Onderwijsdebat Haarlemmermeer (debat gevoerd over de problematiek) 
• Flyeren bij de Avond4Daagse om meer meesters te werven 
• Onderwijscongres bijgewoond in Ede en daar in gesprek gegaan met 

PABO, besturen en politiek 
• Petitie gebracht in de Tweede Kamer 
• Bij opening geweest onderwijs café Pabo in Haarlem 
• Over het ‘werk verteld’ op het Haarlemmermeer Lyceum tijdens de 

beroepenavond 
• Over het ‘werk verteld’ op VO scholen in Leiden tijdens de 

beroepenavond. 

mailto:r.vanderklugt@cbs-tabitha.nl
mailto:r.vanderklugt@cbs-tabitha.nl


 

 3 

4 
 

Nieuws van de Plusklas 

Aan het begin van dit schooljaar hebben wij, juf 

Salomé en Juf Pascal, de plusklas overgenomen, 

omdat Juf Jeannette met welverdiend pensioen is 

gegaan.  

De eerste maanden van dit schooljaar hebben wij de cursus hoogbegaafdheid van 
het Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid gevolgd. Terwijl onze collega’s 
aan het staken waren op 6 november, waren wij hard aan het werk op onze 
laatste cursusdag. Wij hebben veel geleerd, geoefend, ideeën opgedaan, gezien 
en gehoord. Dat willen we natuurlijk allemaal in praktijk gaan toepassen op 
Tabitha. Hiermee gaan wij na de kerstvakantie van start. En voor wie nu al te 
maken heeft met de plusklas, het roer gaat flink om! Maar wij zijn van mening dat 
het beter, leuker, leerzamer wordt en dat we meer gaan aansluiten bij de 
onderwijsbehoefte van de kinderen.  
Op dit moment zijn we onze ideeën in een beleidsplan aan het gieten. Op de 
teamvergadering van 20 nov hebben we de collega’s geïnformeerd over de 
nieuwe aanpak voor meer- en hoogbegaafden. De eerste stap is dat alle 
leerkrachten met een digitale signaleringstool alle kinderen op Tabitha screenen 
op mogelijke meer- of hoogbegaafdheid. Hier merkt u en de kinderen helemaal 
niets van. Maar het geeft wel veel duidelijkheid! Zo wordt er niemand over het 
hoofd gezien. Salomé en Pascal zullen vervolgens de kinderen die mogelijk meer- 
of hoogbegaafd zijn nader gaan onderzoeken. Dat kan door bijvoorbeeld door te 
toetsen, maar ook door een gesprek met het kind zelf en/of ouders om te weten 
te komen wat de onderwijsbehoefte van het kind is. Bijvoorbeeld uitdagender 
werk in de klas of juist projectmatig bezig zijn buiten de klas, of hulp bij plannen 
en organiseren van het werk of ondersteuning bij de sociaal emotionele 

ontwikkeling.  

Dochter voor juf Yvon 
Zondagnacht 17 november zijn (juf) Yvon van 

Vuuren en haar man Marco de trotse ouders 

geworden van Anouk. Sophie is vanaf nu dus 

een trotse grote zus.  

   

Yvon, Marco en Sophie:  

Van harte met jullie dochter en kleine zusje! 

We hopen Anouk snel een keer op school te zien! 
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Sinterklaas  

De school is al een paar weken in Sintsfeer en wat ziet het er gezellig uit! In de 
groepen en thuis wordt het Sinterklaasjournaal regelmatig gekeken.   
Komende week zal er Pietengym zijn voor alle groepen. De 
kinderen mogen verkleed komen en het is fijn als de kinderen 
voor deze gymles een nepcadeautje meenemen. 
Alle kinderen hebben hun schoen mogen zetten en de Sint 
heeft laten weten dat hij ook nog met zijn Pieten 
op donderdag 5 december het Sinterklaasfeest op Tabitha wil 
komen vieren. U ontvangt apart nog een brief over het verloop van deze dag. 

Schoolcoach 

Op school hebben wij een schoolcoach van Altra. Haar naam is NAIME 
AKAR. Zij is werkzaam als schoolcoach op verschillende basisscholen 
binnen gemeente Haarlemmermeer. 
De schoolcoach adviseert en werkt mee in de verbetering van de situatie van het 
kind bij wie de (leer)ontwikkeling stagneert. De schoolcoach probeert samen met 
de school en het gezin een situatie te creëren waarin het kind zoveel mogelijk 
kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij worden de signalen die het 
kind zowel op school als thuis afgeeft als uitgangspunt genomen. 
Wat biedt de schoolcoach van Altra: 
- Advies en ondersteuning school op gebied van hulpverlening; 
- Motivering en advies in hulpverlening aan ouders; 
- Opvoedingsondersteuning aan ouders; 
- Snelle signalering van problematiek en verwijzing naar specialistische 
hulpverlening; 
- Gezinsonderzoek/huisbezoeken; 
- Kindgesprekken; 
- Ouders kunnen ook uit eigen initiatief, vrijblijvend met de schoolcoach in contact 
komen. Telefoonnummer 06-30801558; mail: n.akar@altra.nl  

Kerst 
De Kerstviering is dit jaar op donderdag 19 december. Noteert u dit dus alvast in 

uw agenda. Er zal dit jaar weer een Kerstdiner zijn in de klassen, maar verdere 

informatie ontvangt u in de week na Sinterklaas. 
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Oproep kunstkerstbomen 
Een aantal kunstkerstbomen van Tabitha is aan vervanging toe. Heeft u een 
groene kunstboom over of doet u hem weg, dan maakt u ons daar blij mee. U 
kunt de bomen brengen in de hal van het hoofdgebouw. Het is wel de bedoeling 
dat de bomen nog in goede staat zijn! Alvast hartelijk dank! 
 

Studiereis naar de BETT show in Londen: 

Ik heb meegedaan aan een wedstrijd om mee te mogen op studiereis 
naar Londen. We moesten hiervoor een pitch insturen, de 
bovenschoolse jury heeft daarop mijn pitch geselecteerd als één van 
de winnaars. Super leuk natuurlijk! 

De BETT show is een grote Europese ICT beurs op het 
gebied van onderwijs. Hier zal ik veel inspiratie opdoen 
voor nieuwe mogelijkheden van computers en apparatuur 
binnen het onderwijs. Ook bezoeken we een heel aantal 
scholen die voorlopen op het gebied van de inzet van 
computers en ontwikkeling van hun curriculum.    

De studiereis is van dinsdag 21 januari tot en met donderdag 24 januari 2020. 
Het lijkt mij een heel inspirerende reis samen met tien andere collega’s vanuit 
Meer Primair en ik ben benieuwd wat ik eruit mee zal kunnen nemen om hier 
binnen CBS Tabitha allemaal toe te passen. 
Met vriendelijke groet , Salomé Vleeming (ICT-coördinator CBS Tabitha) 

Wensboom 

Woensdagmiddag zijn de groepen 8 naar Wijkgebouw de Amazone 
geweest. Eerder hingen de kinderen hun wensen voor anderen in de 
wensboom die de Lionsclub Haarlemmermeer XXY in de Amazone 
had neergezet. De actie was dankzij de kinderen een groot succes en 
heeft zelfs de krant gehaald! (zie laatste pagina (bijlage) in deze 
nieuwsbrief. Als school steunen we dit soort initiatieven graag, 
omdat we vinden dat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben 
en dat graag aan de kinderen mee willen geven. 

Voedselbank 
Ook in het kader van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid starten wij op 9 

december op onze school een inzamelingsactie voor de Voedselbank. In de loop 

van komende week krijgt u een brief met meer uitleg over de actie. We hopen dat 

dit weer een groot succes gaat worden en dat wij veel mensen een fijne kerst 

kunnen bezorgen! 
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Broertjes/zusjes 
Als er nog broertjes/zusjes zijn die komend jaar vier jaar worden en nog niet zijn 

aangemeld: Zou u ze dan willen aanmelden? Dat maakt het voor ons inzichtelijker 

met hoeveel groepen we volgend jaar kunnen starten. Ook als u nog andere 

gezinnen kent, die zich nog in moeten schrijven: Geef door dat ze contact met ons 

kunnen opnemen voor een kennismakingsgesprek!  

Diverse bezoeken en activiteiten: 

Sjakie en de chocoladefabriek 
Donderdag 31 oktober hebben de groepen 4 een muziek/drama les 
gevolgd n.a.v. het boek Sjakie en de Chocoladefabriek. Deze vond plaats 
in het speellokaal. De gouden wikkels werden  gevonden. De kinderen  
hebben gedanst in de fabriek, geproefd aan alle snoepjes, gereden in 
treintjes en geroeid in  de chocoladerivier. Tot slot was één van de 
kinderen de nieuwe directeur van de fabriek die iedereen rondleidde.  
De muziek was de filmmuziek van het boek. Het was één uur, de tijd 
vloog om en de kinderen hebben genoten. Leuk om het boek nu voor te lezen! 

Bezoek aan Janneke Schotveld:  
De groepen 5 hebben in de bibliotheek de schrijfster Janneke 
Schotveld ontmoet. Zij is o.a. bekend van de Superjuffie boeken 
en Botje. Janneke heeft de kinderen voorgelezen uit een van 
haar boeken en uitgelegd waarom lezen belangrijk is:  
Je leert namelijk vanzelf heel veel woorden en je wordt dus slimmer van lezen.  
Verder heeft zij verteld hoe schrijven gaat: 
Een heel klein beetje van een boek is 'echt' gebeurd,  gezien of gelezen en de rest 
van het boek verzint zij erbij. Een leuk voorbeeld is het boek Botje. Ook las zij een 
artikel in de krant over robots in huis en reed vaak langs een wolwinkel. Naar 
aanleiding daarvan verzon zij een verhaal. Na het schrijven gaat het boek een 
aantal keer heen en weer tussen een redacteur en de schrijver. Ze proberen alle 
fouten eruit te halen. Dat lukt niet altijd. Zelfs als een paar mensen meegelezen 
hebben. Een illustrator maakt de mooie tekeningen bij het verhaal.  
Door een raadsel en een quiz werd gekeken of de kinderen hoofdpersonen uit 
boeken kenden.  Dat lukte aardig.  Kortom het was een leuk bezoek, de kinderen 

waren erg enthousiast.  

Daarnaast hebben deze maand de groepen 3 insektenhotels gemaakt in 
Jeugdland, hebben de groepen 4 de Heimanshof bezocht en konden de groepen 6 
en 7 nog genieten van “Beats en Balls” (basketballen op muziek). 
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Bijlage 

 

 



 

 

 


