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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Zomervakantie
t/m 16 augustus

Inmiddels is de zomervakantie voor de andere twee regio´s ook begonnen. Een
goed moment om even terug te kijken op een bijzonder schooljaar en natuurlijk
ook vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar, het schooljaar waarin onze
school haar 30-jarig bestaan viert. Omdat ook onze buurschoolen (De Octopus en
De Wilgen) 30 jaar bestaan hebben we nagedacht over een gezamenlijke start van
het jubileumjaar. In verband met het coronavirus hebben we besloten om dit niet
bij de start van het nieuwe schooljaar te doen, maar bij de start van het nieuwe
kalenderjaar (dus januari 2021). Verdere informatie over ons lustrumjaar zult u in
komend schooljaar ontvangen.
In de laatste week voor de vakantie hebben we Ina
Bijnevelt uitgezwaaid, die na 46 (!) jaar onderwijs mag
gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Ze
werd met een cabrio voor de school afgezet, waar alle
kleuters haar stonden op te wachten. Uiteraard hopen
we haar nog wel eens op school te zien, maar we willen
haar graag bedanken voor de vele jaren trouwe dienst
(waarvan 14 jaar op onze school).
We hebben denk ik het afgelopen schooljaar voor de
groepen 8 toch nog op een Tabitha-gedenkwaardige
manier kunnen afsluiten, met een alternatief schoolkamp
met een heuse graffiti-workshop en allerlei activiteiten in
en om de school.
Daarnaast waren er twee prachtige afscheidsavonden. Hierbij zijn onze groep 8leerlingen als ware filmsterren op school ontvangen en hebben zij
samen met hun ouders de premières van hun
musical-films beleefd. Deze films waren in
elkaar gemonteerd door een aantal stagiaires
van het mediacollege in Amsterdam, die er
twee unieke films van hebben gemaakt!
Op de laatste vrijdag voor de vakantie hebben we onze groep 8leerlingen, conform Tabitha-traditie, de school uitgegooid. Hierbij
hebben we nogmaals stilgestaan bij het verlies van Moira en
hebben we als laatste ook Roel van der Klugt de school uitgegooid.
Roel gaat, na 7 jaren CBS Tabitha, een opleiding volgen om schoolleider
te worden en zal zijn carrière binnen een andere school van Meer
Primair voortzetten. Uiteraard wensen we hem daarbij veel succes!
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Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van het improvisatievermogen van ons
team, maar ook van u als ouders en natuurlijk ook van de kinderen. Daarnaast is
het coronavirus nog niet volledig onder controle, is er nog geen vaccin, dus zullen
we ook in het nieuwe schooljaar voorlopig de huidige regels handhaven. Dit
betekent dus dat we terughoudend blijven met ouders in de school en op het
plein. Wij zullen u dus ook in het nieuwe schooljaar vragen om bij het hek afscheid
te nemen van uw kind(-eren) en zullen ook in het nieuwe schooljaar weer
gefaseerd naar binnen gaan. In de laatste week voor de start van het nieuwe
schooljaar (dus in de week van 10 t/m 14 augustus) zult u hier weer de schema’s
voor ontvangen. Uiteraard houden we het nieuws scherp in de gaten en zullen we
de regels verruimen als het kan. We volgen hierin het beleid van onze stichting
(Meer Primair), dat leidend is bij een eventuele versoepeling van de regels. De
Stichting volgt zo veel mogelijk de richtlijnen van het RIVM.
Wij hebben geprobeerd steeds zorgvuldig te zijn in de communicatie. Het was
echter best lastig om bij de heropening van de school met halve klassen,
vervolgens drie weken voor het einde van het schooljaar weer met volledige
klassen, ook volledig te zijn in de communicatie over een nieuw schooljaar.
In deze nieuwsbrief zullen we een aantal van uw binnengekomen vragen
beantwoorden. Als u het gevoel heeft nog niet volledig geïnformeerd te zijn over
bepaalde zaken, geeft u dit dan aan mij door (t.klazinga@cbs-tabitha.nl), dan zal
ik dit meenemen in de nieuwsbrief die verschijnt in de laatste week van de
zomervakantie.
Als ik terug kijk op afgelopen schooljaar kan ik alleen maar zeggen dat ik heel erg
trots ben hoe ons team het onderwijs, ondanks de lastige omstandigheden, toch
nog vorm heeft weten te geven. Daarnaast ben ik natuurlijk heel blij met u als
fanatieke ouder/verzorger die daar ook een belangrijke bijdrage aan heeft
geleverd. Wat ik echter het allermooist vind om te zien is hoe de kinderen zich
door deze periode heen hebben geslagen. De blije koppies in de laatste drie
weken, toen ze allemaal weer samen naar school mochten, hebben mij wederom
doen beseffen dat we het echt samen doen, iedereen op zijn eigen unieke manier.
Tim Klazinga
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Huisvesting
Op 11 juni hebben we u de groepsindeling voor komend schooljaar
gepresenteerd. Zoals u weet zijn er ook een aantal groepen in De Octopus
gehuisvest. Komend schooljaar zal daar een wijziging in plaatsvinden:
We hadden 9 groepen in ons hoofdgebouw en 6 groepen in de Octopus. Volgend
schooljaar starten we met hetzelfde aantal groepen, maar de verdeling zal anders
zijn: In het hoofdgebouw komen 10 en in de Octopus 5 groepen.
Groep 7a, de groep van Daniel, zal volgend jaar verhuizen naar het hoofdgebouw.
De lokaalverdeling wordt als volgt:

Hoofdgebouw
Groep 1 / 2 A (Stephanie)
Groep 1 / 2 B (Barbara/Alie)
Groep 1 / 2 C (Kim/Erika)
Groep 3 A (Wendy/Caroline)
Groep 3 B (Jessica, Barbara B., Joyce
Groep 4 A (Sanne/Inge)
Groep 4 B (Louke/Yvon)
Groep 7 A (Daniël)
Groep 8 A (Cynthia)
Groep 8 B (Nick/Inge)

: blijft in het huidige lokaal (lokaal 1)
: blijft in het huidige lokaal (lokaal 2)
: blijft in het huidige lokaal (lokaal 3)
: blijft het huidige lokaal (lokaal 10)
: blijft in het huidige lokaal (lokaal 9)
: blijft in het huidige lokaal (lokaal 8)
: blijft in het huidige lokaal (lokaal 7)
: in het huidige flexlokaal (lokaal 4)
: blijft in het huidige lokaal (Roel, lokaal 6)
: blijft in het huidige lokaal (Nick, lokaal 5)

Octopus
Groep 5 A (Petra/Nienke)
Groep 5 B (Jolanda/Agatha)
Groep 6 A (Mia/Tirza)
Groep 6 B (Joyce/Nienke)
Groep 7 B (Francine, Tamara, Daniëlle)

: blijft in het huidige lokaal (Petra/Joyce) s)
: blijft in het huidige lokaal
: in het huidige lokaal van Daniël (7B);
: in het huidige lokaal van Cynthia (6B)
: in huidige lokaal van de leerkrachten (7A)

Jaarkalender
In de laatste maanden van afgelopen schooljaar hebben we, samen met u, de
Parro-app getest. We zijn hier erg enthousiast over. Net voor de vakantie heeft u
hier ook een mail van Salomé Vleeming, onze ICT-coördinator, over gekregen,
waarin we aankondigen met Parro verder te gaan.
De jaarkalender zal komend schooljaar ook via de Parro-app lopen. We kiezen
bewust voor een digitale jaarkalender, omdat we dan ook eventueel centraal nog
wijzigingen of aanvullingen daarin op kunnen nemen. De wijzigingen zullen we
uiteraard proberen tot een minimum te beperken, zodat u niet steeds wijzigingen
in uw planning hoeft aan te brengen, wanneer u eventueel wilt helpen. Daarnaast
zult u de jaarkalender ook op de website van CBS Tabitha kunnen terugvinden.
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Vakanties en studiedagen
Voor de zekerheid hieronder nog één keer de vakanties en de studiedagen
voor volgend schooljaar:
Vakanties/vrije dagen
Herfstvakantie:
10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie:
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie:
20 t/m 28 februari 2021
Pasen:
2 t/m 5 april 2021
Meivakantie:
24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart:
13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren:
24 mei 2021
Vrijdagen voor Kerst- (18 dec 2020 ) en Zomervakantie (8 juli 2021):
Kinderen ’s middags om 12.00 uur vrij

Studiedagen (kinderen geen school)
Vrijdag 2 en maandag 5 oktober 2020
Donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2021
Dinsdag 25 mei (dag na Pinksteren)

Schoolreis
Als het coronavirus geen roet in het eten gooit gaan we
donderdag 1 oktober met de hele school op schoolreis. Alvast
in het kader van ons lustrum gaan we met z’n allen naar één
locatie. De locatie houden we nog even geheim, maar het
wordt een lange dag. Gelukkig hebben de kinderen daarna, in verband met twee
studiedagen van ons team, een lang weekend om uit te rusten. Meer info over
deze schoolreis volgt nog.

´Koppen bij elkaar´-ochtend
De ‘Koppen bij elkaar’-ochtenden zijn vanaf maart helaas niet
meer doorgegaan. Wij vinden uw mening echter nog steeds
wel heel belangrijk. Op dit moment wordt onderzocht of we
een interactieve ‘Koppen-bij-elkaar’-ochtend kunnen
organiseren, waaraan u met uw eigen kopje koffie of thee
achter het scherm kunt deelnemen.
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Van Roel van der Klugt
Beste iedereen,
Tsja, voor je het weet ben je acht schooljaren
verder. Acht jaar geleden begon ik mijn loopbaan als
leerkracht op Tabitha als invaller van Ad Verheij. Na
zeven groepen op Tabitha les te hebben gegeven en
heel veel haren te zijn verloren was 3 juli
(voorlopig?) mijn allerlaatste dag op deze school.
In zeven jaar heb ik echt heel veel mogen leren, beleven en ervaren. Het zijn stuk
voor stuk prachtige jaren geweest met mega veel hoogtepunten. Helaas heb ik
ook de nodige dieptepunten meegemaakt maar kijk ik vooral met een fantastisch
gevoel terug op de jaren op deze school. Ik zal mijn collega's, ouders maar vooral
de kinderen van deze school gaan missen. Via deze weg wil ik daarom iedereen
bedanken voor de samenwerking, het plezier, het delen van hoogtepunten, het
luisterende oor etc. Maar de volgende vier toppers wil ik ook nog even extra
benoemen:
Imre Gort, mijn lamineervriend. Imre heeft de afgelopen jaren meer dan 300
bladzijdes voor mij gelamineerd en zeker 1000 boekjes gekopieerd. Dank je wel
Imre!
Karin van OS, de stille kracht van de school. Op de achtergrond zorgt Karin
namelijk voor alles. Het is zoveel dat dat niet in deze nieuwsbrief zou passen....
Anton Gehrels. Anton is dit jaar op onze school begonnen en heeft al zoveel voor
de school gedaan, maar ook zeker voor mij en de groep afgelopen jaar. Wat een
aanwinst.
En natuurlijk Tim Klazinga. Ik vind het heel slijmerig om te zeggen maar deze man
is een topper. Ondanks de beperkingen/maatregelen van de overheid m.b.t. het
Coronavirus heeft hij het maximale uit alles weten te halen. Te denken aan het
online lesgeven, het alternatieve kamp, de afscheidsavond en natuurlijk dat we
een prachtig eerbetoon hebben kunnen geven aan Moira.
Nogmaals bedankt voor alles!
Het waren zeven fantastische jaren, het gaat jullie allemaal goed!
Tot ziens,
Heel veel liefs,
Roel van der Klugt
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Van de MR
Wij doen een vooraankondiging bij u als ouders/verzorgers dat u zich begin
volgend schooljaar verkiesbaar kunt stellen voor de MR: In oktober is er namelijk
ruimte voor één of twee nieuwe ouderleden.
Begin volgend schooljaar zullen wij u hier verder over
informeren, maar zo u kunt u er in ieder geval alvast over
nadenken of het interessant voor u is.

Vandalisme
Helaas hebben we in de eerste twee weken van de vakantie
te maken gehad met vandalisme op het schoolplein: Het
dak van de schuur is er afgetrokken. Gelukkig hebben we
het snel kunnen repareren, maar wellicht kunt u, als u in de
buurt van school bent, met ons een beetje extra alert zijn op
vernielingen.

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
Ook in de laatste maanden van afgelopen schooljaar zij er
nog nieuwe kinderen begonnen op onze school:
Shivesh en Matthijs in groep 1/2A;
Timofiy, Jenayah, Sophia en Elif in groep 1/2B;
Jasper en Nina in groep 1/2C;
Mareli in groep 4A;
Mo in groep 4B.
We wensen ook deze kinderen heel veel plezier bij ons op school!
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