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CBS Tabitha thuiswerk-nieuwsbrief 
 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
Inmiddels is onze school, door de Coronacrisis, al ruim 
drie weken gesloten en krijgen we allemaal vierkante 
oogjes, omdat we de hele dag achter de computer 
zitten. Daarnaast weten we dat deze manier van 
lesgeven verlengd is tot de meivakantie, dus dat we 
ook de komende drie weken nog veroordeeld zullen 
zijn tot het lesgeven op afstand via Teams.  

We merken dat we steeds handiger worden met het programma en dat we 
steeds meer functionaliteiten in het programma ontdekken, om uw kinderen 
nog beter op afstand te kunnen helpen. We missen echter wel het 
persoonlijke contact met u en de kinderen, want via een scherm is toch een 
stuk minder persoonlijk. Daarnaast beseffen we ons ook dat we een aanslag 
doen op uw flexibiliteit en bewonderen we ook uw doorzettingsvermogen 
om iedere ochtend weer fris en fruitig met de kinderen het thuiswerk op te 
starten. Ik ben blij dat u op deze manier ook laat zien dat we het op CBS 
Tabitha echt samen doen (ieder kind is immers uniek). Uiteraard zijn we ook 

erg blij met al de positieve commentaren die we van u 
ontvangen. Het geeft ons de bevestiging dat we in deze 
ingewikkelde tijd de juiste dingen doen. Afgelopen vrijdag 
heb ik ook weer genoten van de warme gesprekken die bij 
de ‘afhaalramen’ ontstonden. Het bosje tulpen, beschikbaar 
gesteld door het bestuur van Stichting Meer Primair, als blijk 
van waardering voor uw thuisinspanningen, is u dus ook van 
harte gegund.  

De toekomst blijft voorlopig nog even ongewis. Als inderdaad na de meivakantie 
de scholen weer opengaan, hoe gaat het dan met de ingestelde regels; kunnen we 
het onderwijs gewoon voortzetten zoals we dat altijd gedaan hebben; hebben we 
de voortgang van de kinderen nog voldoende in kaart; hoe gaat het 
met de groepschemie na zo’n lange periode van elkaar niet zien? 
Daarnaast moeten we natuurlijk goed kijken naar de activiteiten die 
nog gepland staan. Ook dus als de school straks weer open is, staan 
ons nog voldoende uitdagingen te wachten. Wij hebben er echter 
vertrouwen in dat we, samen met u en de kinderen, de goede dingen 
weloverwogen zullen blijven doen, zoals u dat van ons gewend bent. 
Geniet in deze periode als gezin van elkaars aanwezigheid. Ik ben er van overtuigd 
dat in deze periode ook hele mooie nieuwe dingen ontstaan en dat we uiteindelijk 
minimaal net zo sterk uit deze crisis zullen komen als we er in gegaan zijn. 
Met vriendelijke groet, Tim Klazinga  

Belangrijke data 
april: 
 
Vrijdag 10 april 
Goede vrijdag 
Iedereen vrij! 
 
Maandag 13 april 
Tweede Paasdag 
Iedereen vrij! 
 
Meivakantie 
25 april t/m 10 mei 
 
Verjaardagen 
leerkrachten april: 
08: Caroline Brussen; 
11: Nienke Lissenberg 
16: Anton Gehrels 
23: Kim van Leeuwen 
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Van onze ICT-coördinator (Salomé Vleeming) 
Zuluconnect  

Zuluconnect heeft veel problemen gehad met 
bereikbaarheid en diverse storingen. Afgelopen 
donderdagavond hebben ze enkele updates en 
verbeteringen uitgevoerd, we hopen hiermee dat de 
storingen zo goed als verholpen zijn. 

 

Tips voor het gebruik van Teams: 
Er gaan steeds meer scholen verspreid over de hele wereld over 
van Zoom naar  Teams, dus we hopen dat Microsoft deze druk 
goed aan blijft kunnen. 
 
IPad/tablet op Teams: 
In het begin van het thuiswerken leek het erop dat een iPad/tablet 
gebruiken geen mogelijkheid was. Je moet namelijk dan de losse 
app van Teams hebben geïnstalleerd.  
Als je onderstaande stappen volgt blijkt het toch te kunnen: 

- Je hebt de losse app van Teams op de tablet staan: 

- Je gaat via de internet-app op de tablet naar portal.zuluconnect.net; 

- Je logt daar in met de Zuluconnect inloggegevens; 

- Je navigeert dan op de manier die je gewend bent naar Teams; 

- De Teams-app start automatisch op en vraagt om hierop in te loggen; 

- Kinderen van onze school kunnen hierop inloggen met hun emailadres: 

voornaam.achternaam@leerlingtabitha.nl; 

- Als de kinderen dit hebben ingevuld loggen ze hiermee in op de Teams 

app. 

Teams als Windows app: 
We hebben gemerkt dat Teams af en toe foutmeldingen geeft bij het inloggen: Als 
op Teams geklikt wordt komt er dan een foutmelding in beeld.  
Meestal gaat het goed wanneer overal even goed wordt afgemeld, afgesloten en 
opnieuw opgestart, maar soms blijft dit probleem terugkomen.  
Voor computers/laptops waar Windows op draait is er dan nog een extra 
mogelijkheid: U kunt dan namelijk ook de Teams App installeren, via: 
https://products.office.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app 
We merken dat deze app veel stabieler draait en ook ingelogd blijft.  
  

  

mailto:voornaam.achternaam@leerlingtabitha.nl
https://products.office.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app
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Software/flash 
Vaak gebruikt de methodesoftware het programma Flash. Dit is bij de leerkracht-
software van Taalactief bijv. het geval. Maar ook bij de leerlingsoftware van Alles 
telt. Deze software is dan alleen te gebruiken in een gewone browser op een 
gewone pc (geen Apple en geen Chromebook).  
Je gaat in dit geval eerst naar de browser; voor het internetadres verschijnt een 
slotje; je klikt op dit slotje en deze staat dan op 'flash blokkeren'; als je deze op 
'toestaan' zet kun je flash gebruiken. 
 

Gebruik schoolapp 
Tot nu toe gebruik(t)en we de schoolapp van Schoolsunited. We weten al een 
tijdje dat deze app op zal houden te bestaan. We waren dus (voor de Corona-
crisis) op zoek naar een goede, stabiele vervanger. Hiertoe waren we een pilot 
gestart met de app 'Parro', die is ontwikkeld door Parnassys, ons administratie-
systeem en die gekoppeld is aan het Ouderportaal.  
Door de Corona-crisis hebben we besloten om alle activiteiten rondom de app 
even stil te leggen. De bedoeling is dat we dit na de Corona Crisis weer oppakken. 
De communicatiemogelijkheden die we binnen het programma Teams allemaal 
gebruiken geven op dit moment geen noodzaak om ook met u als ouder te 
communiceren via een schoolapp. U heeft waarschijnlijk bericht gekregen dat de 
app vanaf 13 april niet meer wordt ondersteund. We zullen communicatie via 
deze app dan ook afbouwen en na 13 april kunt u de app van uw telefoon 
verwijderen. We zullen hem daarna niet meer gaan gebruiken. Zodra we weer 
stappen gaan zetten met een nieuwe app brengen wij u hiervan op de hoogte. 
 

Vanuit de Paascommissie: 
Met de paascommissie hebben we besloten dat we de 
uitgebreide viering bewaren voor Pasen 2021. Vanuit de 
paascommissie een mogelijkheid gecreëerd om donderdag om 
09.30 uur deel te nemen aan een live-paasviering (zie: 

https://www.verus.nl/actueel/agenda/online-paasviering. Hier zullen de 
leerkrachten donderdag bij de kinderen op terugkomen. 

 
Vertrouwenspersoon 
Thuis heeft u als ouders een zware taak. Thuiswerken, de kinderen helpen bij hun 
schoolwerk en de kinderen de hele dag vermaken. Iedereen mist de uitstapjes en 
even tijd voor zichzelf. DIt kan frustratie oproepen en wellicht een onprettige 
sfeer in huis. Sommige kinderen laten misschien wat ander gedrag zien en het is 
lastig om daar mee om te gaan. 
Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u bepaalde vragen? U kunt contact opnemen met 
onze vertrouwenspersoon en tevens gedragsspecialist Cynthia Wassink. Dat kunt 
u doen door een mail te sturen naar c.wassink@cbs-tabitha.nl  

https://www.verus.nl/actueel/agenda/online-paasviering
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Gezonde school, meer bewegen 
In deze lastige periode is het natuurlijk juist heel erg leuk om het positieve nieuws 
ook te delen: 

Afgelopen week hebben wij de bevestiging gekregen dat we 
ons vanaf nu een gecertificeerde Gezonde School mogen 
noemen met een apart certificaat voor ‘Sporten en bewegen’. 
Jorn Rakers heeft, samen met de Gezonde School-commissie, 
een prachtig plan uitgewerkt, hoe we de kinderen (nog) meer 
kunnen laten bewegen. Uiteraard zijn we hier heel erg trots 
op en zullen we, zo gauw de school weer open is, een moment 
zoeken om dit samen met u en de kinderen te vieren! Het 
nieuwe schooljaar (jubileumjaar!) zullen we opstarten met 
een mooi project. Verdere informatie daarover volgt nog! 

 
Plusklas 
Ondanks de gesloten school zijn Pascal en Salomé toch heel 
enthousiast begonnen met de nieuw opgerichte Plusklas. 
Elke week maken zij een opdracht, waar de kinderen zich 
met veel overgave op storten. Op de foto hiernaast ziet u de 
resultaten van de eerste week, waarbij de kinderen werd 
gevraagd om de illusie van een ladder te tekenen. 

 
CBS Tabitha’s Got Talent 
Zoals u weet is CBS Tabitha’s got Talent, het oude Open Podium, dit jaar door de 
Corona-crisis niet doorgegaan. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen hun 
talenten kunnen tonen, zijn we aan het kijken hoe we het eventueel nog op een 
ander moment kunnen organiseren, zeker gezien het grote aantal aanmeldingen. 
Eventueel denken we dit jaar ook na over een digitale variant. 

 
Ontruimingsoefening 1 april 
Wat hebben we enorm genoten van de geweldige foto’s en 
filmpjes van de  ‘ontruimingsoefeningen’ die iedereen thuis 
opgenomen heeft. We hebben vaders uit het raam zien klimmen, 
kinderen meerdere rondjes door het huis zien rennen omdat de 
deuren op slot waren, prachtige per stap uitgewerkte filmpjes 
gekregen en kinderen ook heel gestructureerd naar buiten zien 
lopen. We zijn trots op zoveel creativiteit! Uiteraard was het een 1 
april-grap, maar meester Tim heeft voor alle kinderen, die de 
filmpjes en de foto’s gemaakt hebben en deze challenge dus 
hebben gehaald, nog een leuke verrassing!  
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Groep 8A denkt aan het zorgpersoneel en ouderen  
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8A zich ingezet voor het 
zorgpersoneel en de ouderen. De kinderen hebben een ‘’Wij denken aan je 
kaartje’’ gemaakt voor zorgpersoneel en ouderen. Meester Roel had met de 
leerlingen afgesproken dat hij per kaartje een bepaald geldbedrag in 
zou leggen. Van dit geldbedrag heeft meester Roel bloemen gekocht. 
Zodoende werden er naast de kaartjes ook nog bloemen afgegeven 
bij het zorgpersoneel en de ouderen. Op zaterdag 4 april heeft 
meester Roel de kaartjes en bloemen afgeleverd aan:  
- Het zorgpersoneel van verzorgingstehuis OverSpaarne in Haarlem; 
- De ouderen die wonen in het verzorgingstehuis OverSpaarne; 
- Medewerkers Benu Apotheek in Hillegom;  
- Medewerkers Ons Tweede Thuis KDC de Wollewei in Haarlem 
Iedereen was zichtbaar ontroerd over en dankbaar voor de kaartjes en bloemen. 
Veel liefs van groep 8A 

Laatste werkdag Petra Frich 
Dinsdag 31 maart was de laatste werkdag van Petra Frich. Zij mag na 
24 jaar trouwe dienst op CBS Tabitha, eindelijk genieten van haar 
welverdiende pensioen. Uiteraard had ze zich haar laatste werkdag 
iets anders voorgesteld, maar als team hebben we haar samen toch 
nog even in het zonnetje kunnen zetten! Eind dit schooljaar wordt 
uiteraard nog een afscheidsreceptie voor haar georganiseerd. 

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? Op dit moment kunnen we natuurlijk 

geen kennismakingsgesprekken voeren met potentiële nieuwe ouders. Er is dus 

een kans dat we, nadat onze school weer open is, het heel erg druk gaan krijgen 

met kennismakingsgesprekken. Voor ons is het dan belangrijk om alle aangemelde 

kinderen al in kaart te hebben!  

 

Nieuwe leerlingen 
In de maand april verwelkomen we weer een aantal nieuwe 
leerlingen in de kleutergroepen: 
 
Val, Rosanne, Tess en Noah worden in april allemaal 4 jaar. 
 
Wij wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op school!  

 



 

 

 


