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Belangrijke data
Januari :
Vrijdag
10 januari
Kunstmenu
groepen 5a en 5b
Maandag
13 januari
OR-vergadering
Donderdag
16 januari
‘Koppen-bij-elkaar’ochtend (tot 10.00)
Vrijdag 17 januari
Juf- en Meesterdag
Vrijdag 24 januari
Kunstmenu
Groepen 5a en 5b

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
Inmiddels is de Kerstvakantie ruim een week onderweg en staan we op de rand
van 2020. Uiteraard hoop ik dat u fijne Kerstdagen heeft gehad met de kinderen
en de familie. In mijn beleving hebben we een prachtige decembermaand gehad
met een bezoek van Sinterklaas, wederom met Pietenband, en een mooie
Kerstviering in de klassen, waarbij de kinderen heerlijke gerechten voor elkaar
gemaakt hebben. In deze nieuwsbrief vindt u een bijdrage uit één van de klassen.
Aan het einde van dit kalenderjaar kijken wij even terug, maar vooral vooruit.
Het afgelopen jaar zijn we veel bezig geweest om de betrokkenheid van de
kinderen bij hun leren te verhogen. Dit hebben we gedaan door de lesdoelen voor
de kinderen betekenisvoller te maken, de instructie meer op deze lesdoelen te
richten en daarnaast door meer met bewegend en coöperatief leren te werken,
waarmee we de lol om te leren bij de kinderen verwachten te verhogen. Dit past
goed bij onze school, want voor ons is het pedagogisch klimaat erg belangrijk,
waar plezier in met elkaar leren natuurlijk bij hoort. Hier willen we graag met u en
de kinderen samen verder aan werken. Dus werken aan cognitieve, sociale, maar
ook de individuele ontwikkeling van de kinderen. We zien dit als een eerste stap
richting eigen doelen stellen samen met de kinderen, wat we onszelf voor deze
schoolplanperiode (4 jaar) als een belangrijk doel hebben gesteld.
Met het verder uitbouwen van onze Gezonde en Kanjerschool, maakt dit ons
uniek en hier willen we graag, samen met u en de kinderen aan blijven werken.
Voor de komende periode staan weer een aantal mooie dingen gepland, zoals de
aftrap van onze vernieuwde plusklas, de voorbereidingen voor ons 30-jarig
bestaan, het duurzamer scheiden van afval, wat ook meerdere keren in de
´Koppen-bij-elkaar´-ochtenden is besproken en een spetterende aftrap van het
door ons gekozen thema binnen De Gezonde School: Meer bewegen! Hier hoort u
binnenkort meer over.
Genoeg uitdagingen dus nog, maar voor nu wens ik u, mede
namens Team Tabitha, een prachtig 2020! Als team hebben
we er weer veel zin in om samen met u en de kinderen ook
van 2020 een onvergetelijk jaar te maken!
Met vriendelijke groet, Tim Klazinga

‘Koppen-bij-elkaar’-ochtend
Op donderdag 16 januari is er weer een ‘Koppen bij elkaar’-ochtend.
Wij hopen weer op veel animo in het nieuwe jaar! In verband met de
aanstaande tevredenheidsonderzoeken gaan we graag met u in gesprek over
wat voor u oudertevredenheid inhoudt.
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Sinterklaas in groep 4b (van de leerkrachten van groep 4b)
Wat was het een feest in groep 4b op 5 december!
Alle kinderen hadden een prachtige muts op, welke op 4 december
samen met hun tutormaatje uit groep 8a gemaakt was. Zo leuk om
de interactie tussen zeven-/achtjarigen en elf-/twaalfjarigen te zien.
Samen met hun maatjes uit groep 8a werd er op 5 december vol
verwachting gewacht op de aankomst van Sinterklaas.
Na aankomst van Sinterklaas werd er vol enthousiasme in de hal gedanst en de
polonaise gelopen onder begeleiding van de Pietenband. Wat waren er veel
Pieten! Zij kwamen af en aan de klas binnen om met de kinderen te dansen,
pepernoten uit te delen en te spelen.
De groep was dolenthousiast. Rond half twaalf kwam Sinterklaas echt, ja
heus, de klas in. Wij zijn begonnen met het zingen van een canon voor
Sinterklaas en de Pieten. Die vonden het prachtig. Een aantal kinderen
mocht bij Sint komen om het een en ander te vertellen. Natuurlijk kregen
de juffen een klein standje omdat zij heel vaak de namen van kinderen door
elkaar halen. De juffen zullen hun leven beteren. Tot slot kwamen er twee Pieten
met een hele grote zak vol cadeautjes. Echter deze Pieten konden niet zo goed
lezen en verbasterden alle namen, tot groot plezier van de kinderen. Voldaan en
goed vermoeid van deze geweldige dag gingen de kinderen naar huis.

Kerstmuziek in de hal
Wat heerste er binnen CBS Tabitha weer een gezellige kerstsfeer in de laatste
week voor de vakantie! Het was prachtig om te zien (en te horen) hoe ouders,
leerkrachten en kinderen in de hal en in enkele klassen livemuziek verzorgden:
Kinderen speelde Kerstliedjes op verschillende instrumenten (o.a. piano en
hoorn), Juf Salomé liet zelfs een goede vriendin uit Zuid-Afrika overkomen om
samen een piano-/dwarsfluit-duet te verzorgen, in groep 8b klonk de saxofoon
van één van de moeders en bij de kleuters zongen twee moeders (zelfs twee
dagen achter elkaar) gezellig kerstliedjes met de kinderen.
Een mooie traditie op CBS Tabitha! Hieronder een sfeerimpressie.

2

5
Kerstviering
Op donderdagavond 19 december was het tijd voor de Kerstviering en het
Kerstdiner. Zowel de viering als het diner werden dit jaar in en met de klas
georganiseerd. Alle kinderen hadden iets lekkers meegenomen voor het diner,
waar ze soms uren oor in de keuken hadden gestaan. Iedereen had zijn of haar
mooiste Kerstkleren aangetrokken en het was erg gezellig in de klassen.
Toen om 19.00 uur de kleuters uitgegeten waren, stonden de Christmas Carrollsingers klaar, om allerlei kerstliedjes ten gehore te brengen op het plein. Onder
het genot van een glaasje glühwein kon iedereen hiervan genieten, totdat om
19.30 uur ook de andere kinderen opgehaald konden worden.

Creatieve Caroussel Sinterklaas
Creatief Carrousel twee stond in het teken van Sinterklaas.
Dit keer werd het creatief carrousel gehouden op de maandag. De hele school
was van één tot twee druk bezig met allerlei activiteiten. Er ontstonden Pieten
van wc rollen met een schoorsteen van schoendozen. Pieten gemaakt van
strijkkralen. Sinterklaas mutsen in glas en lood. Piet Mondriaan Pieten. Geweven
Sinten op hout, pepernoten harten, kransen, zelf pepernoten bakken en
verwerken in een lekkere tiramisu. Pieten tekenen met oostindische inkt en
voorzien van allerlei verschillende mutsen. Tot slot werd er op woensdag 4
december een musical gehouden in de hal voor de ouders en andere
belangstellenden. Het was weer een feest.
De datum en thema van het volgende carrousel is bekend, maar houden wij nog
even geheim.

Hartelijke groeten,
Louke Deurvorst (Cultuurcoördinator)
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Ik val op!!!
Van Veilig Verkeer Nederland:
Fietsen zonder verlichting wordt het vaakst genoemd als iets dat mensen een
onveilig gevoel geeft in het verkeer. Veel fietsers beseffen nog niet dat fietsverlichting essentieel is om goed gezien te worden! Fiets dus met verlichting!
Uit onderzoek blijkt dat 34% van de fietsers geen of geen volledige
fietsverlichting voert. Desondanks geeft 95% van de fietsers aan het
gevaarlijk te vinden om zonder verlichting in het donker te fietsen.
Het is dan ook belangrijk je verlichting aan te zetten in het donker
of bij slecht zicht. Niet alleen zie je zelf dan beter wat er voor je op
de weg gebeurt, je valt ook veel beter op voor andere weggebruikers.
Helaas hebben wij de laatste tijd klachten gekregen over
het feit dat veel kinderen zonder licht fietsen, waardoor zij
slecht tot niet zichtbaar zijn. Als er dan nog donkere kleding
gedragen wordt, is dit natuurlijk helemaal het geval. Dit
willen wij graag bij u onder de aandacht brengen omdat de
veiligheid van uw kinderen en andere weggebruikers
voorop staan en we willen dat iedereen veilig op de plaats
van bestemming aankomt.
Wellicht is de kerstvakantie is een mooi moment om de fietsen en zichtbaarheid
van uw kind op de fiets te controleren!

Voedselbank
Op 9 december startten we op onze school een inzamelingsactie
voor de Voedselbank. Iedereen heeft weer erg zijn best gedaan en
we hadden een prachtige opbrengst (15 overvolle kratten)!!

Heel erg bedankt, zeer zeker ook namens de Voedselbank!
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Vertrek juf Loes
Beste ouders en kinderen van Tabitha,
Afgelopen zomer zijn Michael en ik de trotse
ouders geworden van onze prachtige zoon Tobin.
Sindsdien genieten wij van het ouderschap en van
onze tijd samen als gezin. Samen tijd met elkaar
doorbrengen is daarom erg belangrijk voor ons
geworden. Tijdens mijn zwangerschapsverlof heb
ik daarom de lastige beslissing genomen om
afscheid te nemen van Tabitha en om werk te gaan
zoeken op een school die voor mij dichter bij huis
is. Hierdoor scheelt dit mij dagelijks veel reistijd.
Na 10 jaar werken op Tabitha is dit uiteraard geen makkelijke beslissing geweest
en ik weet ook zeker dat ik Tabitha enorm ga missen. Ik heb een erg fijne tijd hier
gehad en erg prettig samengewerkt met alle collega's, ouders en kinderen. Voor
mij is Tabitha een school om nooit te vergeten!
Veel liefs van juf Loes

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!

Nieuwe leerlingen
In de maanden december en januari verwelkomen we weer
een aantal nieuwe leerlingen:
In groep 3B: Jelano
In groep 1/2B: James en Siem
In groep 1/2C: Maud en Keet
Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op school!
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