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Belangrijke data
september:
Maandag
9 september
OR-vergadering
Week 3
9-13 september
Startgesprekken
Donderdag
12 september
Start eerste
creatieve carrousel
Dinsdag
17 september
Ouderavond
Kanjertraining
Woensdag
18 september
´Koppen bij elkaar´ochtend
Donderdag
19 september
MR-vergadering
Week 5
23-27 september
´Week tegen het
pesten´
Donderdag
26 september
Schoolreis gr. 1-8
Maandag
30 september
Informatieavond
Groepen 1/2 en 3

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
De eerste echte nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Mijn tweede schooljaar
op CBS Tabitha en ik geniet nog steeds elke dag. Het is erg leuk om te zien dat de
contouren van de ideeën die we vorig jaar ontwikkeld hebben, zichtbaarder
worden:
- Ambulante tijd voor onze specialisten, zodat zij zich nog nadrukkelijker
kunnen richten op de doorgaande lijn binnen hun specialisme.
De specialisten binnen CBS Tabitha:
Taal:
Daniëlle Tibbe;
Rekenen:
Yvon van Vuuren;
ICT:
Salomé Vleeming;
Gedrag:
Jessica Kolasa;
Kanjertraining: Cynthia Wassink;
Het jonge kind: Kim van Leeuwen;
Talentenbeleid: Pascal Emmer/Salomé Vleeming.
- Kinderen meer betrekken bij hun eigen leerproces wordt zichtbaarder,
doordat de kinderen vanaf groep 6 aanwezig zijn bij de startgesprekken;
- De grotere zichtbaarheid van Kanjertraining binnen school, met
bijvoorbeeld een extra informatieavond op 17 september;
- Onze ontwikkeling richting een Gezonde School, waarbij bewegend leren
een groter onderdeel van ons lesprogramma zal worden.
We zijn trots op de resultaten van ons onderwijs en willen dat in de toekomst
graag zo houden. We denken met deze extra kwaliteitsimpuls daar een mooie
basis voor te leggen. Onze plannen zijn uitgewerkt in het schoolplan 2019-2023.
De speerpunten van dit schoolplan zijn samengevat op één A3. Als u daar een
exemplaar van wilt, kunt u mij een mail sturen op: t.klazinga@cbs-tabitha.nl.
Met vriendelijke groet,
Tim Klazinga
Babynieuws
Op 26 augustus zijn Loes de Wit (juf van groep 7b) en haar
man Michael de trotse ouders geworden van een zoon:
Tobin. Tobin doet het prima en Michael en Loes genieten erg
van hem. Namens het team wensen we Loes, Michael en
Tobin een geweldige toekomst samen en we hopen
natuurlijk Tobin snel een keer live te kunnen bewonderen.
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Nieuwe collega´s
We zijn dit schooljaar weer begonnen met een aantal nieuwe collega´s. Vier van
hen stellen zich hieronder aan u voor. De andere twee komen in de volgende
nieuwsbrief aan het woord:
Mijn naam is Wendy van der Schaft. Ik woon samen met mijn
man en twee dochters van 3 en 5 jaar oud in Hoofddorp.
Sinds 2007 sta ik met veel plezier voor de klas. Ik heb op
meerdere scholen binnen Meer Primair les mogen geven aan
diverse groepen.
Ook heb ik een aantal jaren geleden de Master SEN opleiding
tot gedragsspecialist afgerond.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, lees ik graag en vind ik het heerlijk om
met mijn gezin en hond lekker buiten in de natuur te kunnen zijn.
Inmiddels ben ik met veel plezier en enthousiasme bij de Tabitha begonnen in
groep 3a.
Hallo Allemaal,
De meeste mensen kennen mij natuurlijk al, maar voor degene die mij misschien
nog niet kennen hier een klein stukje over mij zelf. Ik ben Anton
Gehrels en ik ben de nieuwe conciërge op CBS Tabitha. Ik woon in
Vijfhuizen en sinds vorig schooljaar heb ik het vak van conciërge leren
kennen. Bij toeval ben ik op RKBS Klavertje-vier ingevallen voor de
conciërge daar, die voor langere tijd afwezig was. Zelf kom ik uit een
hele andere wereld, de autobranche, waar ik erg veeleisende banen
heb gehad. Ik vond het werk als conciërge zo leuk dat ik er bewust voor
gekozen heb om het werk te blijven doen en gelukkig was er binnen de
stichting een plekje gecreëerd op deze school. Ik heb er veel zin in en de eerste
paar weken is het of ik hier al jaren werk. We gaan er een mooi schooljaar van
maken. Groetjes Anton (Conciërge ☺’).
Mijn naam is Mike Rietbergen en ik ben de nieuwe gymmeester. 22 jaar oud en
fris en fruitig in het leven. Tijdens mijn gymlessen houd ik van een heel divers
aanbod van sporten, zodat ik de kinderen zo allround mogelijk kan opleiden. Door
mijn passie en plezier in het lesgeven binnen de gymzaal, hoop ik alle
leerlingen veel te leren en plezier te laten ervaren in het sporten. Ik
ben in de gymzaal te vinden op woensdag en vrijdag en sta altijd open
voor een praatje. Verdere hobby’s zijn voetbal, reizen en koken!
Ik kijk ernaar uit om de kinderen te begeleiden op CBS Tabitha!
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Mijn naam is Joyce van Bentem. Met een pabo diploma en een
master Toegepaste Taalwetenschappen op zak ga ik dit jaar
drie dagen aan de slag op CBS Tabitha. De afgelopen twee jaar
heb ik erg veel ingevallen voor de stichting: Op veel
verschillende scholen en in verschillende groepen. Dit jaar is
het, na het afronden van mijn master, tijd voor een vaste plek.
Op dinsdag en woensdag sta ik voor groep 5a. De maandagen
zal ik verschillende dingen rondom taal en lezen gaan doen voor de school. Ik heb
er enorm veel zin in en kijk uit naar een leuk en leerzaam schooljaar!
Gezonde school
Als team hebben we de wens uitgesproken om een gezonde Kanjerschool
te worden. Vooral op het gebied van bewegen zullen komend schooljaar
verschillende activiteiten ontplooid worden: Zo zal bewegend leren een
prominentere plaats krijgen in ons lesprogramma. Binnen een gezonde
school zal er ook meer aandacht zijn voor voeding. U heeft inmiddels
kennisgemaakt met onze nieuwe regels rondom het tienuurtje. De
komende periode zullen meer activiteiten rondom de Gezonde School
georganiseerd worden. Als u het leuk vindt om mee te denken en mee te praten
over hoe we als school nog gezonder kunnen worden, kunt u een mail sturen naar
t.klazinga@cbs-tabitha.nl of naar onze Gezonde School-coördinator Cynthia
Wassink (c.wassink@cbs-tabitha.nl). Tijdens de eerste ‘Koppen bij elkaar’-ochtend
van 18 september zal dit onderdeel ook besproken worden
´Koppen bij elkaar´-ochtenden
De eerste ´koppen bij elkaar´-ochtend zal dus zijn op woensdag 18
september, met als belangrijkste onderwerp: ‘De Gezonde School’.
Graag geven we dit, samen met u, verder vorm op school. De
bedoeling is dat we iedere maand een ‘Koppen bij elkaar’ gaan organiseren. De
data van deze ochtenden zullen we in de volgende nieuwsbrief communiceren. De
kopjes staan klaar om 08.30 uur in de centrale hal van ons hoofdgebouw.
Startgesprekken
Deze week vinden de startgesprekken plaats. Hiervoor hebben we u
gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal de basis zijn
van het startgesprek. Zoals reeds eerder in deze nieuwsbrief
genoemd, worden de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 ook bij het startgesprek
uitgenodigd, zodat ze meer betrokken worden bij hun eigen leren.
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Kanjerschool
CBS Tabitha is een Kanjerschool, maar wat houdt de kanjertraining nu precies in?
Bent u nieuwsgierig, dan nodigen wij u graag uit op de informatie avond op
dinsdag 17 september om 19.00 uur. Onze kanjer coördinator, Cynthia Wassink,
zal deze avond verzorgen. Als u deze avond wilt bijwonen, kunt u een mail sturen
naar: c.wassink@cbs-tabitha.nl.
Zowel CBS Tabitha als de Kanjertraining vinden het belangrijk
dat de ouders en school samenwerken. Wij willen u dan ook
meer betrekken bij de Kanjertraining. U kunt dit jaar
tweemaal een kijkje nemen in de klas tijdens een
Kanjertraining. Deze lessen zullen plaatsvinden in week 42
en in week 10. U ontvangt van de leerkracht de verdere
informatie.
Tot slot zal u van de leerkracht van uw kind bij ieder leskern een informatieblad
ontvangen. Hierop vindt u de informatie wat er tijdens de Kanjertraining
besproken wordt in de klassen en hier zit nog een doe-opdracht voor thuis bij.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we nog wat extra informatie toegevoegd
over Kanjertraining, met wat meer achtergrondinformatie en ook tips wat u
eventueel thuis nog met de Kanjertraining zou kunnen doen.
Vertrouwenspersonen
Wij zijn Caroline Brussen (groep 3a) en Cynthia Wassink (groep 6b) en wij zijn de
vertrouwenspersonen van Tabitha.
Voor problemen die betrekking hebben op schoolse- of
vertrouwelijke zaken is het fijn als u bij iemand terecht
kunt, die u kunt vertrouwen, die naar u luistert en advies
geeft. Vaak is dat in eerste instantie de leerkracht van uw
kind. Wij willen u laten weten dat als u of uw kind er niet
met de leerkracht uitkomt, u dan terecht kunt bij ons als
vertrouwenspersonen. Wij zullen dan samen met u of uw
kind naar een oplossing zoeken en garanderen daarbij dit in
vertrouwen te behandelen.
Caroline Brussen is aanwezig op woensdag t/m vrijdag en Cynthia Wassink van
maandag t/m vrijdag.
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Blokfluitles
2 OKTOBER BEGINT DE BLOKFLUITLES WEER OP SCHOOL
Voor wie:
Voor alle kinderen vanaf groep 4;
Wanneer:
Op woensdag, na school om 14.00
Waar:
Boven in CBS Tabitha.
Prijs:
€40 voor 10 lessen van een half uur (€4 per les).
Eventueel kunt u een Yamaha blokfluit kopen voor €12.
Om aan te melden of voor meer info, kunt u contact opnemen met:
Fiona Hutubessy-Watson
Email: fionaxcello@gmail.com
Tel: 023 5362901
Nieuwe leerlingen
In het nieuwe schooljaar hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen:
In groep 1/2A: Max, Kai en Naoufal
In groep 1/2B: Max en Florian
In groep 1/2C: Milou en Bobbi
In groep 3B:
Shera
In groep 4A: Tessa
In groep 5A: Nassira
In groep 6B:
Lisa en Dunya
In groep 7B:
Jesse
We wensen alle kinderen heel veel plezier bij ons op school!
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