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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Maandag
17 augustus
Eerste schooldag

Allereerst hoop ik dat u, samen met de kinderen, een prachtige vakantie heeft
gehad. Nadat wij afgelopen week als team gestart zijn, begint het schooljaar
maandag weer voor de kinderen. We hebben er zin in om te starten en ik hoop u
en de kinderen ook!
Zoals ik in de vakantienieuwsbrief al aangaf is het coronavirus nog niet volledig
onder controle. De coronaregels op school zullen in het nieuwe schooljaar
gehandhaafd blijven. We blijven dus terughoudend met ouders in de school en op
het plein. Wij vragen u dus ook in het nieuwe schooljaar bij het hek afscheid te
nemen van uw kind(-eren) en gaan ook in het nieuwe schooljaar gefaseerd naar
binnen. Het schema hoe laat en bij welke ingang de kinderen worden verwacht
vindt u in deze nieuwsbrief. Uiteraard blijven we het nieuws volgen 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.
Het oplaaien van het coronavirus heeft ons bestuur wel doen besluiten om
voorlopig nog geen uitstapjes van scholen toe te staan. De geplande schoolreis op
1 oktober komt dus ook voorlopig te vervallen. Erg jammer natuurlijk, maar zo
gauw het weer mag, zal de schoolreiscommissie nog kijken naar een alternatief.

Dinsdag
25 augustus
Inschrijven voor de
startgesprekken
(via Parro)
Maandag
31 augustus
OR-vergadering
Dinsdag en
woensdag
1 en 2 september
Startgesprekken
groep 1 t/m 8
(digitaal)
Vrijdag
4 september
Digitale ‘Koppen bij
elkaar’-ochtend
Dinsdag 8
september
MR-vergadering

Het ventilatiesysteem op school is akkoord bevonden, omdat het geen gesloten
systeem is, maar lucht van buiten naar binnen blaast en andersom. Ventilatoren
mogen voorlopig niet meer gebruikt worden, dus in deze warme periode is het
belangrijk om de ramen en deuren zo veel mogelijk open te houden. Als de
hittegolf doorzet, wordt er op bestuursniveau gekeken naar andere oplossingen
(alternatieve schooltijden, meer tijd buiten etc.).
In de afgelopen week zijn de school en de klassen weer klaargemaakt om uw
kinderen maandag te kunnen ontvangen. Afgelopen donderdag hebben we
(primeur!) buiten vergaderd en de aftrap gegeven voor ons belangrijkste
speerpunt van komend schooljaar: ´Eigenaarschap van de kinderen/de kinderen
meer met eigen doelen laten werken´. Dit is een onderwerp waarvan het team
heeft aangegeven er graag mee aan de slag te willen en het past ook goed bij ons
motto: ´Iedereen uniek en samen compleet´.
Ik hoop u maandag nog even bij het hek te zien als u uw kind naar school brengt.
Nogmaals de oproep aan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 om zo veel mogelijk
zelfstandig naar school te komen
Tim Klazinga
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Gefaseerd naar binnen
Het schema van eind vorig jaar zullen we zo veel mogelijk handhaven. Omdat
groep 7a verhuisd is naar het hoofdgebouw, zijn er wel een paar kleine
aanpassingen:

Schema Hoofdgebouw CBS Tabitha
‘s Ochtends
08.15-08.20 uur Groep 1/2A Stephanie
08.15-08.20 uur Groep 4A Sanne/Inge)
08.15-08.20 uur Groep 3A Wendy/Caroline

Kleuteringang
Leerlingeningang (grote plein)
Leerkrachteningang*

08.25-08.30 uur Gr 1/2B Barbara Z/Alie
Kleuteringang;
08.25-08.30 uur Gr 4B Yvon/Louke
Leerlingeningang (grote plein);
08.25-08.30 uur Gr 3B Jessica/Joyce/Barbara B Leerkrachteningang*
08.35-08.40 uur Gr 1/2 C Kim/Erika
08.35-08.40 uur Gr 7A Daniël
08.35-08.40 uur Gr 8A Cynthia/Salomé
08.35-08.40 uur Gr 8B Nick/Inge`

Kleuteringang
Leerlingeningang (grote plein)
Leerlingeningang (grote plein)
Leerlingeningang (grote plein)

‘s Middags
14.00-14.05 uur Groep 1/2 A
14.00-14.05 uur Groep 4A
14.00-14.05 uur Groep 3B

Kleuteringang
Leerlingeningang (grote plein)
Leerkrachteningang**

14.05-14.10 uur Groep 1/2B
14.05-14.10 uur Groep 4B
14.05-14.10 uur Groep 3A**

Kleuteringang
Leerlingeningang (grote plein)
Leerkrachteningang**

14.10-14.15 uur Groep 1/2C
14.10-14.15 uur Groep 7A
14.10-14.15 uur Groep 8A
14.10-14.15 uur Groep 8B

Kleuteringang
Leerlingeningang (grote plein)
Leerlingeningang (grote plein)
Leerlingeningang (grote plein)

* De kinderen uit de groepen 3 verzamelen dus achter de school. De leerkrachten
staan daar klaar om met de kinderen, via de leerkrachteningang (naast het
kantoor van Tim Klazinga), naar binnen te gaan.
** ’s Middags kunt u de kinderen hier ook weer ophalen.
U brengt de kinderen tot het hek (de ingang van het plein). Graag onderling
anderhalve meter afstand houden.
Bij onduidelijkheden graag een mail sturen naar: t.klazinga@cbs-tabitha.nl.
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Schema Octopus
‘s Ochtends
08.15-08.25 uur Gr 5A Petra/Nienke
08.15-08.25 uur Gr 6A Mia/Tirza
08.25-08.35 uur Gr 5B (Jolanda/Agatha)
08.25-08.35 uur Gr 6B (Joyce/Nienke)
08.35-08.45 uur Gr 7B (Francine, Tamara, Daniëlle)
’s Middags
14.00-14.05 uur Groep 5A
14.00-14.05 uur Groep 6A
14.05-14.10 uur Groep 5B
14.05-14.10 uur Groep 6B
14.10-14.15 uur Groep 7B
Wij maken gebruik van de ingang naar het plein via het klaphek, om dat De
Wilgen en De Octopus de andere (normale) toegang zullen gebruiken.
De verdeling is steeds gemaakt op basis van een klas links en een klas rechts in
onze vleugel.

Jaarkalender
De jaarkalender staat inmiddels op de website.
Helaas is het voor de vakantie niet meer gelukt om de
jaarkalender ook via Parro zichtbaar te krijgen. In de
loop van komende week gaan we hier verder mee aan
de slag. We kiezen bewust voor een digitale
jaarkalender, omdat we dan ook eventueel centraal
nog wijzigingen of aanvullingen daarin op kunnen
nemen (zoals bijv. het cancellen van de schoolreis). 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.

Startgesprekken
Net zoals de 10-minutengesprekken eind juni zullen ook de startgesprekken voor
komend schooljaar digitaal gaan plaatsvinden. Inschrijving voor deze gesprekken
zal weer via Parro lopen. De startgesprekken vinden plaats in de derde
schoolweek (1 en 2 september).
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Informatiebulletin
Per klas is weer een eigen informatiebulletin gemaakt, met alle relevante
informatie die u als ouder/verzorger moet weten. Deze zal de leerkracht van uw
kind(eren) waarschijnlijk maandag naar u mailen.

Gymrooster
De gymtijden voor komend schooljaar zijn bekend. Deze zult u van de leerkracht
van uw kind(eren) te horen krijgen (via het informatiebulletin). De groepen die in
Pax gymmen (de groepen 6, 7 en 8) gymmen op dinsdag en vrijdag. Tot de
herfstvakantie zal er buiten gegymd worden op het ‘Wilgen’-veldje. Op het
moment dat we weer naar Pax toegaan, gaan we daar op de fiets naar toe. Op
deze dagen verwachten we dan dat de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 op de
fiets naar school komen

Houtwerk geschilderd
In de vakantie zijn alle kozijnen en deuren binnen school geschilderd en/of
bijgewerkt. Nadat de muren afgelopen schooljaar geschilderd zijn, zit de hele
binnenkant van de school nu dus goed in de verf!

´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. In de vakantienieuwsbrief gaf Tim Klazinga
al dat er gekeken zou worden naar mogelijkheden om de
‘Koppen bij elkaar’-ochtenden digitaal te kunnen. Heel graag
willen we een eerste pilot doen op vrijdag 4 september. Als u wilt aansluiten, dan
kunt u een mail sturen naar: t.klazinga@cbs-tabitha.nl. Tim Klazinga zal u
vervolgens een link sturen waarmee u in de bijeenkomst kunt inloggen. Zo kunt u
meepraten onder het genot van een kopje koffie/thee in uw eigen woonkamer.

Van de MR
Nogmaals de vooraankondiging bij u als ouders/verzorgers dat
u zich begin dit schooljaar verkiesbaar kunt stellen voor de MR:
In oktober is er namelijk ruimte voor één of twee nieuwe
ouderleden. Binnenkort zullen wij u hier verder over
informeren, maar zo kunt u er in ieder geval alvast over
nadenken of het interessant voor u is.
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Gevonden voorwerpen
De stapel met gevonden voorwerpen is in de laatste
maanden van afgelopen schooljaar enorm gegroeid.
Maandag en dinsdag zullen we de spullen uitstallen bij het
hek van het plein bij ons hoofdgebouw. Kijkt u er gerust nog
eens doorheen als u of uw kind in de afgelopen maanden iets
is kwijtgeraakt. Wat woensdag nog over is, schenken we aan
een goed doel, of gaat de container in.

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn we blij dat we maar liefst 18 nieuwe
kinderen mogen verwelkomen op CBS Tabitha!
Van harte welkom:
Rosa en Kayden in groep 1/2A;
Guusje en Mason in groep 1/2B;
Jay, Ayend en Achraf in groep 1/2C;
Izzy en Zosja in groep 3A;
Casper in groep 3B;
Ceylin Su en Abdullalah in groep 4B
Kaan, Sascha, Sophie en Safouane in groep 6a
Lione in groep 7b
Thomas in groep 8b.
We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
.
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