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Belangrijke data
Maart :
Diverse dagen
Creactieve Caroussel
Week 2-6 maart
Kanjerlessen met
ouders
Donderdag
5 maart
Groep 7b naar Crash
luchtoorlog- en
verzetsmuseum
Maandag 9 maart
Gr. 1/2 Compokids
(Stop-motionfilmpjes maken)
20.00 Algemene
ledenvergadering OR
Woensdag 11 maart
Open ochtend
Vrijdag 13 maart
“Koppen bij elkaar”ochtend
Woensdag 18 maart
Spelletjesochtend
groepen 1/2
23 t/m 27 maart
Week van het geld
Dinsdag 24 maart
ABC Klassenposter
3A en 3B
Vrijdag 27 maart
Tabitha’s got talent

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
In deze periode, die gedicteerd wordt door het nieuws rondom het corona-virus,
is het belangrijk om ook te blijven kijken naar mooie positieve zaken. Wij willen
graag de tijd van uw kind bij ons op school zo prettig mogelijk maken. Dat doen
we graag samen met u. Wij zullen u altijd uitnodigen om in gesprek te gaan, dus
voel u vrij om bij mij binnen te lopen als u ergens mee zit. Samen kunnen we
meestal een heleboel oplossen!
In maart staan weer allerlei activiteiten op de agenda: De ouderlessen voor de
Kanjertraining staan gepland, we starten met Bewegen op maat (een extra
beweegmoment voor de kinderen), de kinderen gaan weer lekker creatief aan de
slag tijdens de Creatieve Carrousel, van 23 t/m 27 maart is het ‘De week van het
geld’ en op 27 maart is het weer tijd voor ons open podium: ‘Tabitha’s got talent’
waar alle kinderen, leerkrachten en eventueel ouders hun talenten weer kunnen
laten zien! We blijven dus volop in beweging!
Met vriendelijke groet, Tim Klazinga

Algemene ledenvergadering Ouderraad
Aanstaande maandag 9 maart is de jaarlijkse
ledenvergadering van de ouderraad.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De vergadering start om 20.00 uur. U kunt zich
aanmelden via: ouderraad@cbs-tabitha.nl.

Tevredenheidspeiling
Om een goed beeld te krijgen van onze school, is er een enquête uitgezet onder
ouders, kinderen en personeel. Inmiddels zitten we in de tweede week van de
invulperiode. Als u, als ouder/verzorger de enquête nog niet ingevuld heeft, willen
we u vragen om dit voor 13 maart alsnog te doen. We hopen op een zo groot
mogelijke respons, zodat we een zo objectief mogelijk beeld krijgen hoe u, als
ouders/verzorgers, naar onze school kijkt en hoe we het wellicht nog beter voor
uw kinderen kunnen doen!

Open ochtend 11 maart
Op 11 Maart is er op Tabitha weer een open ochtend. Onder leiding van Barbara
van der Zwaart en een aantal kinderen uit groep 8 kunnen ouders een rondleiding
krijgen door de school. Zowel om 09.00 als om 10.00 uur is er een rondleiding.
Een mooie kans voor nieuwe ouders en hun kinderen om kennis te maken met
onze school en om sfeer te komen proeven!
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‘Koppen-bij-elkaar’-ochtend
Op woensdag 12 februari hebben we, tijdens de goedbezochte 'Koppen bij
Elkaar'-ochtend, de onderwerpen van de oudertevredenheidsenquête besproken.
We hebben mooie complimenten gekregen en ook verschillende tips, waar
we zeker iets mee zullen doen. Deze bijeenkomst was bedoeld om te
praten over de onderwerpen die in de oudertevredenheidsenquête aan de
orde komen. Voor ons is dat belangrijk om de uitslag van de enquête te
kunnen duiden. Kort samengevat worden deze zaken als prettig ervaren:
- Ouders krijgen de ruimte om mee te denken;
- De persoonlijke sfeer en het warme en prettige gevoel op school, mede
door de Kanjertraining en veel rust, structuur en anti-pestbegeleiding;
- De grote betrokkenheid tussen school, kinderen en ouders;
- Het continurooster (vooral de duidelijkheid en structuur);
- Open houding personeel en warm welkom iedere ochtend;
- Bewegend leren en meer aandacht voor bewegen;
- Naast cognitieve vakken ook aandacht voor andere talenten (creatieve
carrousel, open podium, naschoolse activiteiten);
- Aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid;
- Samenwerking tussen oude en jonge kinderen (bijv. Tutorlezen)
Waar volgens ouders nog kansen liggen is:
- Nog meer Engels op school;
- Nog meer aandacht voor digitale vaardigheden;
- Meer lijn brengen in de communicatie (minder communicatiekanalen) en
uniformer gebruik van die kanalen;
- In het algemeen de hygiëne en warmteregulering binnen school
- Aantrekkelijker maken van de speelpleinen (ook bij de Octopus);
eventueel toewerken naar beweegpleinen;
- Website verder ontwikkelen, ook voor nieuwe instroom;
- Nadenken over mogelijkheden om schooltijden flexibeler te maken.
Met een aantal van deze aandachtspunten zijn we al voorzichtig aan de slag
gegaan. We houden u op de hoogte over de vorderingen.
De volgende “Koppen-bij –elkaar”-ochtend staat gepland voor vrijdag 13 maart
(van 08.30-10.00 uur). We plannen altijd anderhalf uur in, maar ook als u even
kort iets wilt delen bent u van harte uitgenodigd om bijv. een half uur aan te
sluiten (ook een tip van de aanwezige ouders/verzorgers). Wij zullen in ieder geval
weer zorgen dat de koffie klaar staat, dus pak een kop en praat mee! Wij vinden
het immers belangrijk om te weten wat er bij u speelt.
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Bewegen op maat
Na de voorjaarsvakantie zijn we op school gestart met
“bewegen op maat”.
Elke dinsdagmiddag na schooltijd gaan de kinderen van alle
groepen door elkaar (groepsdoorbrekend) samen bewegen.
De eerste periode, tot de meivakantie, wordt gewerkt met de
groepen 3 t/m 5. We scholen tijdens de lessen de motorische
vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling, omgaan met
fysieke beperkingen, omgaan met winst&verlies en natuurlijk is
het een moment om lekker extra te bewegen.
We gaan ervoor om zo leuke en leerzame extra bewegingslessen neer te zetten!!

Reisverslag Sri Lanka door Juf Tamara
Lieve allemaal,
Heel veel knuffels vanuit Sri Lanka! Met de
opbrengst van de flessen (EUR 734,25 !) hebben we
een barbeque kunnen organiseren en een disco. De
kinderen straalden en hebben gedanst totdat ze
erbij neervielen. We kregen complimenten van
iedereen en die complimenten kaats ik door naar jullie. Samen hebben we weer
iets prachtigs neergezet. Zie onderstaand filmpje en foto’s.
Filmpje 1: https://youtu.be/GkigAW9U1fE
Filmpje 2: https://youtu.be/OSGznAhdN_4
Filmpje 3: https://youtu.be/H6jIlfUKMEI

Liefs, Tamara Balvers
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Kanjerlessen met ouders
Twee keer per jaar nodigen wij u uit om een kijkje in de klas te nemen tijdens de
Kanjertraining. Deze week bent u als ouder/verzorger weer van harte welkom om
een kanjerles bij te wonen. Deze uitnodiging heeft onlangs van de leerkracht van
uw kind(eren) gekregen.
De Kanjertraining draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind
en tevens voor een goede en open sfeer in de klas.
De open kanjerlessen doen wij om:





u mee te nemen in wat Kanjertraining voor de kinderen inhoudt;
u te laten zien welke Kanjertaal er op school gesproken wordt, die u
eventueel ook thuis zou kunnen gebruiken;
u het belang van de Kanjertraining ook echt te laten ondergaan;
dus eigenlijk om een Kanjerles samen met uw kind te ervaren.

U komt toch ook?

Plusklas
Zoals wij u in een eerdere nieuwsbrief hebben verteld, hebben wij (Pascal en
Salomé) een cursus hoogbegaafdheid gevolgd en inmiddels afgerond. Hier hebben
we heel veel dingen geleerd over het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde
kinderen bij ons op school. Momenteel brengen we hier veel van in de praktijk!
Voor de hoogbegaafde leerlingen uit groep 3-8 gaan we een plusklas starten (deze
leerlingen zullen elke vrijdagochtend in een aparte klas starten en de eerste paar
uur hier les krijgen met andere hoogbegaafde kinderen). Voor de meerbegaafde
kinderen gaan we binnen de klassen ondersteuning bieden in de vorm van
materialen, compacten van lesstof, ondersteuning van leerkrachten en in het
aanleren van de juiste vaardigheden aan de leerlingen om goed te kunnen leren.
Voor hoogbegaafde kleuters gaan we op de gang een werkplek inrichten waar ze
ook ondersteuning zullen krijgen bij moeilijkere opdrachten.
Op dit moment zijn we daarom druk met het in kaart brengen van de
hoogbegaafde leerlingen op CBS Tabitha. Dat is, zoals u zich wellicht kunt
voorstellen, een grote klus. De leerkrachten hebben allemaal screeningslijsten
ingevuld waar potentiële hoogbegaafde leerlingen uit naar voren kwamen. Bij
deze leerlingen nemen we de benodigde testen en toetsen af en hopen hierdoor
een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerlingen.
De ouders van kinderen die in de plusklas komen krijgen over een aantal weken
meer informatie via de mail en we zullen hen dan ook uitnodigen voor een
informatieavond om de invulling van deze klas te kunnen verduidelijken.
Hartelijke groeten, Salomé Vleeming en Pascal Emmer
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Sociaal Veiligheid Protocol
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuw ‘Sociaal Veiligheid
Protocol’. In dit protocol beschrijven wij hoe wij op CBS Tabitha omgaan met het
gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. U kunt lezen
hoe wij preventieve middelen en interventies inzetten om een omgeving te
creëren die enerzijds probleemgedrag voorkomt en het sociaal-emotioneel leren
bevordert. Ook leest u in ons protocol hoe wij, samen met u en uw kind, omgaan
met pestgedrag en hoe wij handelen bij grensoverschrijdend gedrag.
Op donderdagavond 9 april om 19.00 uur zullen wij ons vernieuwde ‘Sociaal
Veiligheid Protocol’ aan u presenteren. Als u deze avond wilt bijwonen, willen wij
u vragen om een mail te sturen naar c.wassink@cbs-tabitha.nl. Tevens zullen wij
het protocol binnenkort op de website van onze school plaatsen, zodat u deze in
alle rust kunt doorlezen.

CBS Tabitha’s Got Talent
Vrijdag 27 maart is het weer zover: CBS Tabitha’s Got Talent!!!
Kun je een leuk dansje, kun je goed zingen, toneelspelen of ben je ergens
anders heel goed in en wil je dat graag laten zien: Geef je dan op voor CBS
Tabitha’s Got Talent. Je kunt je aanmelden via r.vanderklugt@cbs-tabitha.nl.
De uiterste aanmelddatum is: vrijdag 6 maart.
De hele dag zal in het teken staan van de talenten van de kinderen/collega’s
en ouders. In totaal zijn er drie voorstellingen, iedereen treedt dus drie keer op!
’s Ochtends is de voorstelling voor de bovenbouw
’s Middags is de voorstelling voor de middenbouw
’s Avonds is alle familie welkom.
De groepen 1/2 treden deze dag in een eigen open podium voor elkaar op.
De avondvoorstelling start om 18.30 uur. (zie ook flyer in bijlage)

“Ik eet het beter”
In maart is er voor de groepen 5 t/m 8 weer een project van
'Ik eet het beter'. Als Gezonde School doen we daar uiteraard aan mee.
Op de website www.ikeethetbeter.nl kunt u lezen wat dit project inhoudt.

Om kinderen te leren gezonde keuzes te maken heeft Ik eet het beter, in
samenwerking met Voedingscentrum, verschillende interactieve
lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de
basisschool wat gezonde producten doen voor hun lijf.
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Dance dance dance
Wat was het een spetterend dansspektakel in de gymzaal op 5 en 6 februari. Twee
geweldige voorstellingen. Alle groepen hadden een eigen dans ingestudeerd. Er
was rock en roll, disco, bollywood, ska, swing dance , country dance, postman,
hair en dancehall. De kinderen hadden kleren aan in de stijl van hun dans. Wat
een plezier hadden zij. Zij glommen van trots voor het enorme enthousiaste
publiek dat aanwezig was. Wij kunnen terugkijken op twee mooie middagen.

Sake van der Veer trefbaltoernooi 2020
Op woensdag 26 februari vond het jaarlijkse
trefbaltoernooi van Meer Primair plaats. CBS Tabitha deed
dit jaar mee met twee teams. Beide teams hebben in de
poulefase alle wedstrijden gewonnen. Ook de halve finales
werden door beide teams eenvoudig gewonnen. Dit zorgde
ervoor dat de finale Tabitha 1 tegen Tabitha 2 was.
De finale begon erg goed voor Tabitha 1: Zij stonden al vrij
snel 3-0 voor. Tabitha 2 kwam nog wel goed terug tot 3-2,
maar Tabitha 1 ging uiteindelijk toch met de eerste prijs
naar huis.
Beide teams mogen trots zijn op hun
prestaties. Zij hebben de prijzenkast van de
Tabitha weer een stukje uitgebreid. Het
was een zeer geslaagd toernooi!
Hartelijke groeten, Mike Rietbergen
(vakleerkracht gymnastiek).
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Kliederkerk
Zondag 1 maart organiseerde de Protestantse Gemeente Hoofddorp, samen met
CBS Tabitha, voor het eerst ‘De Kliederkerk’ bij ons op school. De middag stond
volledig in het teken van het bijbelverhaal van Mozes en de barre tocht door de
woestijn. In verschillende lokalen in de school werden allerlei knutselactiviteiten
aangeboden, die raakvlakken hadden met het bijbelverhaal: Er werden potjes
gemaakt met gekleurd woestijnzand, van takken en touw werden tentjes gemaakt
om te kunnen overnachten, van waardeloos materiaal werden instrumenten
gemaakt om elkaar tijdens de tocht te kunnen vermaken, de dominee deed
woestijngym met de kinderen en in de gymzaal was een heus parcours uitgezet,
met vele hindernissen. Na het knutselen werd een korte dienst gehouden, waarbij
de paaskaars werd aangestoken en de dominee, in een rollenspel, in de rol van
Mozes kroop en het verhaal aan de kinderen verteld werd. De middag werd
afgesloten met een gezamenlijke en bij het verhaal passende maaltijd.
Het was een erg geslaagde middag, waarbij circa 125 mensen aanwezig waren (75
kinderen en 50 volwassenen), voor een groot gedeelte ook van onze school.
Hieronder een sfeerimpressie:
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Babynieuws
Dochter voor juf Jessica
Juf Jessica en haar man Arvin zijn donderdag 13 februari de trotse
ouders geworden van Kate Sophie. Zij zijn volop aan het genieten
van haar en Bowie is een trotse broer!
Juf Jessica komt snel langs om Kate te laten zien!

Dochter voor juf Francine
Juf Francine en haar man Remco zijn donderdag 20 februari de
trotse ouders geworden van Jet Daantje. Fien is haar grote zus en ze
genieten volop van elkaar.
Juf Yvon komt maandag 16 maart weer terug van haar zwangerschapsverlof.
De vriendin van meester Nick, Cleo, is ook zwanger. Nick en Cleo verwachten hun
eerste kindje in de maand juni.

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 maand maart verwelkomen we weer een aantal
nieuwe leerlingen:
In groep 1/2A: Jay
In groep 1/2B: Hidde
In groep 1/2C: Lynn en Mohammad Ali
In groep 5A: Hala
Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op school!
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Bijlage: Flyer CBS Tabitha’s got Talent

