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Start 
19/20 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 
Afgelopen week zijn we weer begonnen en hebben we de school klaar gemaakt 

om u en uw kinderen maandagochtend weer te kunnen ontvangen. 

Vooruitlopend op de eerste nieuwsbrief, ontvangt u alvast deze (korte) 

nieuwsbrief, met een aantal praktische zaken.  

 

Muren hoofdgebouw geschilderd 

Het hoofdgebouw heeft een metamorfose 

ondergaan: Alle muren zijn geschilderd en we zijn 

erg trots op het resultaat. Het gebouw heeft weer 

een mooie frisse uitstraling, wat we goed vinden 

passen bij onze school. Zoals in de laatste 

nieuwsbrief van vorig schooljaar gemeld, bent u 

van harte uitgenodigd tijdens het inloopmoment op maandagochtend. Een goed 

moment om ook even te kijken hoe mooi de school geworden is. 

 

Inloop bij start nieuwe schooljaar: 

Tijdens het inloopmoment bent u van harte welkom in het lokaal van uw 

kind(eren) om kennis te maken met de (nieuwe) leerkrachten.  

Maakt u hier gebruik van, dan kunt u maandag vanaf 8.15 uur binnenlopen in de 

klas, tot 9.00 uur. Daarna gaan we echt beginnen met het nieuwe schooljaar.  

Komt u niet mee met uw kind(eren), dan houden we de gewone tijd aan en 

komen de kinderen binnen tussen 8.15 uur en 8.30 uur.  

 

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. We 

hebben daarom ook besloten om onze regel rondom het tienuurtje te 

veranderen: Vanaf komend schooljaar zal alleen de woensdag juist 

geen fruitdag zijn, maar de andere dagen wel.  

Het nieuwe schema wordt dus: Alle dagen fruitdag, behalve 

woensdag. Wanneer uw kind echt geen fruit lust, kunt u met de 

leerkracht afstemmen wat eventueel een gezond alternatief is.  

Daarnaast geven we u in overweging om uw kind water of een lege drinkbeker 

mee te geven (die wij dan met water zullen vullen). 

Belangrijke data: 
 
Maandag  
26 augustus 
Eerste schooldag 
schooljaar 19/20. 
Inloop 08.30-09.00 
 
Vrijdag  
30 augustus 
Vossenjacht 
 
Maandag  
9 september 
OR-vergadering 
 
Week 3  
9-13 september  
Startgesprekken 
 
Woensdag  
18 september 
´Koppen bij elkaar´-
ochtend 
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Informatiebulletin 

Per klas zal een eigen informatiebulletin gemaakt worden, met alle relevante 

informatie die u als ouder/verzorger moet weten.  

Deze zal woensdag of uiterlijk donderdag naar u gemaild worden. 

 

Gymrooster 

De gymtijden voor komend schooljaar zijn bekend. Deze zult u van 

de leerkracht van uw kinderen te horen krijgen. De groepen die in 

Pax gymmen (de groepen 6, 7 en 8) gymmen op dinsdag en vrijdag. 

Hier gaan we op de fiets naar toe. Van de kinderen uit de groepen 

6, 7 en 8 verwachten we dus dat ze op dinsdag en op vrijdag op de 

fiets naar school komen. 

 

Startgesprekken 

In de week van 9 t/m 13 september vinden de startgesprekken plaats. Hiervoor 

vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal de basis 

zijn van het startgesprek. De vragenlijst wordt maandag op papier 

aan de kinderen meegegeven. Omdat we de kinderen meer eigenaar 

willen laten worden van hun eigen leerproces, worden de kinderen 

uit de groepen 6 t/m 8 ook bij het startgesprek uitgenodigd. 

 

´Koppen bij elkaar´-ochtenden 

De eerste ´koppen bij elkaar´-ochtend zal zijn op woensdag 18 

september. Het streven is om iedere maand een dergelijke ochtend 

te organiseren. De data zullen we zo snel mogelijk communiceren. 

 

Vossenjacht 

In de startweek wordt op vrijdag 30 augustus de traditionele vossenjacht 

georganiseerd, als feestelijke start van dit schooljaar. Meer informatie hierover 

krijgt u de komende week van de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 

Tenslotte 

Vrijdag voor de kerstvakantie en vrijdag voor de zomervakantie worden de 

kinderen dit jaar ´s ochtends wel op school verwacht. Wij verzoeken u hier in uw 

planning rekening mee te houden. 

 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Namens team CBS Tabitha 

Tim Klazinga 



 

 

 


