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 Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 

Afgelopen week was weer een bewogen week in onderwijsland. Veel scholen 

waren dicht in verband met een tweedaagse landelijke staking en ook bij ons 

werd er in twee groepen gestaakt. Er moet nu echt wat gedaan worden aan het 

aanstaande lerarentekort en we willen graag structurele maatregelen van onze 

regering. Wij hebben een fantastisch vak, dragen graag zorg voor een stukje 

educatie van uw kinderen, dus willen graag andere mensen aanmoedigen om ook 

voor ons vak te kiezen. U bent dus altijd van harte uitgenodigd om een keer een 

dag in een klas mee te kijken of het vak iets voor u is. Er lopen inmiddels 

regelmatig mensen mee en we hebben al meerdere mensen weten te 

enthousiasmeren om voor ons vak te kiezen. Dit geeft in mijn beleving ook aan 

dat de regering vooral moet werken aan het aantrekkelijk houden van ons vak. 

Het gaat uiteindelijk om de toekomst van uw kinderen! 

Ondertussen zitten wij niet stil: 

- Er is inmiddels een werkgroep gevormd rondom ‘De Gezonde School’ 

waarin ook twee ouders zitting hebben genomen. Binnen de website zal 

een aparte pagina gemaakt worden, met allerlei informatie over 

activiteiten rondom dit thema (o.a. een grote kick-off op 14 april); 

- Het bewegend leren wordt steeds zichtbaarder in de verschillende 

groepen; 

- Er is en stap gezet in de richting van een duurzamer school (zie later in 

deze nieuwsbrief); 

- Er wordt op de achtergrond druk gewerkt aan een nieuwe brochure. 

We zijn kortom volop in beweging en zijn ook trots op wat we met z’n allen voor 

elkaar krijgen.  

Met vriendelijke groet, Tim Klazinga 

 

‘Koppen-bij-elkaar’-ochtend 
Op donderdag 16 januari  heeft was weer een ‘Koppen bij elkaar’-ochtend. 

Het thema was deze keer ‘Oudertevredenheid’, ook met het oog op de 

aanstaande tevredenheidsenquête, maar helaas was de belangstelling 

minimaal. Omdat we dit soort ochtenden het wel belangrijk vinden om met u 

in gesprek te blijven, houden we de volgende bijeenkomst wel op de planning. 

Het onderwerp zal dan nogmaals ‘Oudertevredenheid’ zijn. Uiteraard kunt u in 

een enquête aangeven waar u meer en minder tevreden over bent, maar wij 

vinden het ook belangrijk om daar de dialoog met u over aan te gaan. Wij zullen in 

ieder geval weer zorgen dat de koffie klaar staat, dus pak een kop en praat mee! 

 

Belangrijke data 
Februari : 
 
Woensdag   
5 februari 
Dance-dance-dance 
Groepen b en 1/2c 
 
Donderdag 
6 februari 
Dance-dance-dance 
Groepen a 
 
Vrijdag 7 februari  
Rapport mee 
 
Woensdag 12 
februari 
“Koppen-bij-elkaar” 
ochtend 
 
Dinsdag 11 en 
woensdag 12 
februari 
Adviesgesprekken 
groep 8 
 
Woensdag 12 en 
donderdag 13 
februari 
Rapportavonden 
groepen 3 t/m 7 
 
Zaterdag 15 
februari tm zondag  
23 februari 
Voorjaarsvakantie 
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 Flessenactie voor Sri Lanka door Juf Tamara 

Hallo lieve allemaal! Zoals de meesten van jullie mij kennen, ben ik een 
alles doener, juf van groep 7 en steek ik graag de handen uit de mouwen 
voor mensen die het minder hebben dan wij. December 2017 mocht ik dan 
ook vanuit de pabo een reis maken naar het zuidelijkste puntje van Sri 
Lanka. Een land wat voor mij een bijzonder randje heeft gekregen. Hier 
bevond en bevindt zich nog steeds 'House of Hope', ook wel Somawathi 
home, waar ruim 70 kinderen wonen die wees zijn of overgeplaatst zijn 
door de kinderbescherming. Twee weken heb ik hier een programma 
mogen verzorgen voor de weeskinderen die daar hun thuis hebben 
gevonden. Iets wat ik zo bijzonder vond, dat ik het niet kon laten nog een 
keer te gaan. En zo ging ik, December 2018 nog een keer. De kinderen zijn zo 
bijzonder voor mij geworden dat ik ook dit jaar graag weer terug zal keren in 
de voorjaarsvakantie... Maar niet met lege handen!  
Om jullie een klein sfeerbeeld te geven van mijn reis naar Sri Lanka heb ik een 
filmpje gemaakt. Deze zal ik hieronder met een link bijvoegen. Mijn doel is om 
ook dit jaar weer geld op te halen om op die manier iets moois te kunnen 
betekenen voor de kids. Het eerste jaar hebben wij de speeltuin kunnen 
vernieuwen en afgelopen jaar alle schooluniformen kunnen bekostigen en de 
kinderen mee kunnen nemen naar een pretpark. Iets wat niet vanzelfsprekend 
is, maar door veel donaties wel mogelijk gemaakt werd.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc0p7EQvAEk&t=99s (link voor het 

filmpje afgelopen jaar) 

 

SOMAWATHI NIWASA 
Maga hadawata tula radila tiynawa 

www.youtube.com 

  
Dit jaar ga ik alleen, maar dat maakt mij niet minder gemotiveerd om toch een 
mooi bedrag bij elkaar te sparen. Samen met de goede doelen commissie 
hebben wij dan ook bedacht een flessen inzamelactie te beginnen. gedurende 
de maand januari en een deel van februari kunnen de kinderen zowel flessen 
als bonnetjes inleveren.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=jc0p7EQvAEk&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=jc0p7EQvAEk&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=jc0p7EQvAEk&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=jc0p7EQvAEk&t=99s
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 Van het gehele opgehaalde bedrag kan ik een disco organiseren voor de 

kinderen of het laten storten op de rekeningen voor wanneer zij op eigen 
benen komen te staan. Om een middag en avondprogramma voor hen te 
organiseren heeft de staff mij laten weten Eur 500,- nodig te hebben. Iets wat 
naar mijn mening goed haalbaar is, al is elke Euro mooi meegenomen!  
 
In het hoofdgebouw heb ik een hoekje gemaakt waar ook nog informatie ligt,  
zodat het iets meer gaat leven. Daarbij staan grote “Dirk”-zakken waar de 
flessen in gestopt kunnen worden. De actie loopt tot 14 februari! 
Hartelijke groeten, Tamara Balvers 
 

Voortgang actie 
Inmiddels is de actie al volop in gang en krijgen we meerdere vragen over 
bonnetjes en contant geld binnen. Als kinderen bonnetjes of contant geld 
meenemen in plaats van flessen, dan graag inleveren bij de juf/meester, zij 
houden bij hoeveel er in de klas gespaard is en wat de waarde hiervan was. 
Tamara zorgt er voor dat er een vaas komt te staan op de tafel waar na afloop de 
bonnetjes en het contante geld in kunnen.  
 
Het liefst alleen bonnetjes inleveren vanuit de Toolenburg-supermarkten in 
verband met de logistiek. Indien de winkel ergens anders is, is contant geld dus 
het handigst. 
 
Tussenstand maandagmorgen 9.30 uur: 
Het gaat goed met de actie! : Er zijn inmiddels 7 zakken met flessen opgehaald, 
wat ongeveer overeenkomt met € 490,-. Dat is nog zonder de waarde van alle 
statiegeldbonnetjes die nog ingeleverd moeten worden.  
Iedereen al superbedankt maar……..We hopen op meer !  

 

Nieuwe schoolapp                                                                 
De ontwikkelaar van de schoolapp die wij gebruiken is druk bezig met het 
ontwikkelen van een nieuwe app met nieuwe mogelijkheden. Ze hebben ons 
gemeld dat deze app binnenkort beschikbaar is. We zullen het u melden wanneer. 
U kunt deze app hierna downloaden en hierop inloggen met uw huidige gegevens. 
Zorg er dus voor dat u uw inloggegevens waarmee u nu op de schoolapp bent 
ingelogd goed bewaart. 
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 Rapporten 

7 februari krijgen de kinderen hun rapport mee en op woensdag 12 en donderdag 
13 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Vanaf morgen hangen de 
intekenlijsten bij de klassen 

 
Ouderportaal 
Net als tijdens de vorige Cito-periode hebben wij het Ouderportaal gedurende de 
Cito-periode gesloten en zullen dit 14 februari weer openstellen. Eerder hebben 
wij vermeld dat het Ouderportaal 3 februari open gesteld zou worden. Echter om 
organisatorische redenen is dat niet haalbaar, waarvoor onze excuses. 
Indien u niet in het bezit bent van inloggegevens, of de inloggegevens kwijt bent, 
voor het Ouderportaal, dan kunt u een mail sturen naar administratie@cbs-
tabitha.nl. U ontvangt dan op 14 februari inloggegevens via uw mailadres.  
 

Wijzigingsformulier toestemming gebruik beeldmateriaal 
Binnenkort ontvangt u via uw kind het “wijzigingsformulier toestemming gebruik 
beeldmateriaal”. Vorig jaar heeft u al een dergelijk formulier ontvangen, maar dit 
formulier riep veel vragen op en is daarom vernieuwd. Wij zijn zelf erg tevreden 
over dit formulier, waarin u nu specifieker toestemming kunt geven voor de 
doeleinden waarvoor wij eventueel beeldmateriaal van uw zoon/dochter mogen 
gebruiken. 
 

Letterfeest                

Vrijdag 17 januari hebben de kinderen van de groepen 3 het letterfeest 
gevierd. Het letterfeest vormt de afsluiting van de periode vanaf de 
zomervakantie tot nu, waarin de kinderen alle letters hebben geleerd.  
Deze letters vormen de basis van alle nieuw te leren woorden en zinnen. Er gaat 
vanaf dit moment letterlijk een "lees" wereld voor de kinderen open. 
De kinderen hebben de afgelopen maanden enorm hun best gedaan, om zich het 
leesproces eigen te maken. Dit alles verdient natuurlijk een klein feestje. De 
ouders  werden uitgenodigd voor een officiële uitreiking van het letterdiploma en 
werden daarnaast getrakteerd op een (uit volle borst gezongen) letterlied. Wat 
waren de kinderen, ouders en juffen  trots op deze kanjers en dit behaalde 
resultaat! Later op de dag waren er nog een aantal leuke letteractiviteiten, zoals 
een letterspeurtocht, een letterbingo en het eten van letterkoekjes. Al met al was 
het een zeer geslaagde activiteit, waar we met plezier op terug kunnen kijken. 
De juffen van de groepen 3.   

 

 



 

 5 

6 
 
 Dance-Dance-Dance 

EINDELIJK: Woensdag 5 en donderdag 6 februari is het weer zover:  
De dansdagen van Tabitha! 
Dit keer staan zij in het teken van: “Dansrages uit de afgelopen 100 jaar”. 

 
Iedere groep heeft de afgelopen weken een dans ingestudeerd,  
welke wordt opgevoerd op 5 en 6 februari in de gymzaal in de 
Amazone.                          
 
De ouders van de groepen B en   1/2 b en 1/2 c   zijn van harte uitgenodigd om 
op woensdag 5 februari  van 13.00-14.00 uur te komen kijken.  
De ouders van de groepen A en   1/2a  zijn van harte uitgenodigd om donderdag  
6 februari van 13.00-14.00 te komen kijken. 
 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent (uiterlijk 12.50). Het wordt een mooie 
voorstelling! 
Met vriendelijke groet, Louke Deurvorst, cultuur coördinator 
                                      

Juffen- en meesterdag 
Binnen de traditie van CBS Tabitha worden de juffen- en meesterverjaardagen 
altijd op één dag gevierd. Dankzij onze fantastische Ouderraad konden we daar dit 
jaar iets heel speciaals van maken: We gingen met z’n allen naar de bioscoop in 
‘De Meersche’ (een echte theaterzaal). Door de onderhandelingsvaardigheden 
van een aantal OR-leden, was er nog een behoorlijk bedrag over van het 
schoolreisje, wat ze graag wilden bijdragen aan deze activiteit. Het was een hele 
logistieke operatie, maar alles was strak georganiseerd en de kinderen hebben 
een geweldige ochtend gehad. OR dank jullie wel! 

   
 
 
 
 

 
 

Tevredenheidspeiling 
Binnenkort wordt gestart met de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling. 
Hierbij wordt de tevredenheid gepeild bij de ouders, de leerlingen en 
de leerkrachten. 
U ontvangt hierover spoedig nadere informatie. 
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 Beatboxen in de groepen 5 

De kinderen van groep 5 hebben 2 lessen over beatboxen gehad. De eerste les 
hebben ze geoefend met verschillende geluiden die je met je mond kunt maken. 
Tevens hebben ze geoefend met het maken van een compositie.  
De tweede les werden de verschillende geluiden die de kinderen maakten 
opgenomen met een loopmachine en over elkaar heen gezet en werden ze 
aangemoedigd om wat meer te improviseren met de geluiden. Wat een talenten 
zitten er in de groepen 5! De resultaten waren geweldig en de kinderen erg 
enthousiast. Wie weet zien we hier iets van terug tijdens het Open Podium! 
 

Recycling                                                                                                                                           
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn wij enthousiast begonnen  
met het recyclen van papier. Nu willen wij nog beter ons best 
gaan doen voor een beter milieu en hebben we besloten om ook 
het plastic apart in te gaan zamelen. Omdat we als team graag 
meer willen scheiden en het ook in de ´Koppen-bij-elkaar´-ochtenden meermaals 
is besproken met ouders zijn wij in gesprek gegaan met De  Meerlanden.    
De Meerlanden heeft een programma voor scholen, om afvalscheiding te 
bevorderen.  Er komen in alle klassen aparte bakken om vanaf daar al te gaan 
scheiden om aan het eind zo min mogelijk restafval over te houden.  
Dit initiatief zal vanaf 4 februari starten. 

 
Trolleys 
De kasten voor de klaslokalen in de hal zijn vervangen 
door Trolleys. De kinderen  kunnen daar voortaan hun 
etensbakjes op zetten. Alleen bij de kleuters blijft alles 
bij het oude. Zo kunnen we op de gangen meer 
werkplekken voor de kinderen creëren 
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 Voorstellen Juf Stephanie  

Graag wil ik mij middels dit kleine stukje even voorstellen aan jullie. Mijn naam is 
Stephanie de Rijk. Ik ben 28 jaar oud en woon in Leimuiden. Ik zal de rest van dit 
schooljaar in groep 3B (ma, di, wo) en groep 1/2A (do) te vinden 
zijn. Na mijn studie Bedrijfscommunicatie ben ik gaan werken in het 
onderwijs. Het werken met kinderen heb ik altijd al leuk gevonden 
en ben daarom de verkorte deeltijd-pabo gaan doen. Naast het 
lesgeven aan vluchtelingenkinderen ben ik ook werkzaam geweest 
in het speciaal onderwijs. Ik vind het mooi om te zien hoe elk kind, 
elke dag weer, kleine ontwikkelingen doormaakt. Vorig jaar heb ik 
stage gelopen bij Tabitha. Wat een geluk dat er nu een plekje vrij kwam en ik weer 
bij Tabitha aan de slag kon. Met velen van jullie heb ik dus al kennis mogen 
maken. Mochten er verder nog vragen zijn, kom dan gerust even langs. Ik kijk uit 
naar een gezellig en leerzaam schooljaar! 
Hartelijke groeten, Stephanie  
 

Stagiaires 
Vanaf 4 februari komen weer 2 stagiaires van het Nova-college op onze school. 

Robin gaat stage lopen bij Wendy in groep 3A en Savannah bij Jolanda in groep 5B 
 

Vertrek juf Jitte 
Afgelopen september ben ik bij CBS Tabitha begonnen als stagiaire en 
tegelijkertijd als onderwijsassistent. Mijn stage is inmiddels afgerond en vanaf 
februari ga ik bij een nieuwe stage aan de slag in Kudelstaart. Ik heb de keuze 
gemaakt om mij daar helemaal op te focussen, wat betekent dat 31 januari mijn 
laatste dag was als onderwijsassistent op Tabitha. Dit half jaar heb ik veel ervaring 
op mogen doen voor de klas maar ook individueel met leerlingen. De sfeer die 
binnen school hangt vind ik bewonderenswaardig en mijn complimenten voor alle 
lieve collega’s en kinderen.  
Bedankt voor de leuke tijd, hopelijk zien we elkaar nog eens!  
Vriendelijke groet, Jitte Buchner  
 

Gevonden voorwerpen   
De gevonden voorwerpenbak is wederom vol.  
Ben je iets kwijt, kijk even voor vrijdag 7 februari 
 in de bak. Vrijdag 7 februari wordt alles weer 
 uitgestald op de tafeltjes voor de keuken  
in het hoofdgebouw. Hetgeen dan nog over is wordt 
weer geschonken aan een goed doel. 
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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!  

 

11 Maart is er op Tabitha ook weer een open dag. Een mooie kans voor nieuwe 

ouders en hun kinderen om kennis te maken met Tabitha en sfeer te komen 

proeven! 

 

Nieuwe leerlingen 
In de maand februari verwelkomen we weer een aantal 
nieuwe leerlingen: 
 
In groep 1/2A: Mats 
In groep 1/2B: Shiven 
In groep 1/2C: Liv 
In groep 4B    : Mehmet 
 
Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op school!  

 



 

 

 


