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Verjaardagen
Maandag 31 mei
Dinsdag 1 juni
Woensdag 2 juni
Vrijdag 4 juni
Zondag 6 juni

Dinsdag 8 juni

Woensdag 9 juni
Donderdag 10 juni
Zondag 13 juni

Lyam wordt 4!
Julie wordt 4!
Juf Cynthia wordt 32!
Shari wordt 4!
Belicia wordt 12!
Mara wordt 4!
Juna wordt 10!
Max wordt 6!
Silvan wordt 4!
Matthew wordt 10!
Shivesh wordt 5!
Esmee wordt 9!
Juf Francine 37!
Meester Daniël wordt 26!
David wordt 4!
Livia wordt 11!
Damian wordt 4!
Liam wordt 7!

Groep 1D (gestart)
Groep 1D (gestart)
Groep 8A
Groep 1D (gestart)
Groep 7A
Groep 1D (gestart)
Groep 6A
Groep 1/2B
Groep 1D (gestart)
Groep 5A
Groep 1/2A
Groep 5A
Groep 7B
Groep 7B
Groep 1D (gestart)
Groep 7B
Groep 1D (gestart)
Groep 3A

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!
Agenda
Woensdag 2 juni:
Donderdag 10 juni:

MR-vergadering
Koppen bij elkaar-ochtend (08.45 uur)
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Meester Tim aan het woord
De nieuwsbrief korter op elkaar betekent natuurlijk ook dat je soms minder nieuws hebt om te
melden. Dit betekent echter niet dat er best wel een boel gebeurt: Gisteren heeft Tamara
bijvoorbeeld het grootste gedeelte van de schoolfoto's gemaakt en dit zal zij volgende week
maandag afronden. De muzieklessen zijn weer begonnen, het zonnetje schijnt elke dag weer een
stukje feller, de maatregelen worden steeds verder versoepeld, dus we hebben goede hoop dat
we ons lustrumjaar volgend jaar wel kunnen vieren.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor volgend
schooljaar. Het Nationaal Programma Onderwijs biedt ons extra mogelijkheden/gelden om te
kijken hoe we de kinderen, na de lastige periode met lockdowns en quarantaineperiodes in
verschillende groepen, kunnen helpen om aan te blijven haken bij de leerdoelen, zoals ze door de
overheid opgesteld zijn. Wij geloven hierbij in persoonlijke, individuele groei van de kinderen (ten
opzichte van zichzelf) en zullen hier ook vooral op inzetten. Waar mogelijk willen we klassen
verkleinen of regelmatig dubbele bezetting regelen in groepen, met eigen leerkrachten, zodat er
echt aandacht kan zijn voor de individuele groei van ieder kind. Er is inmiddels een schoolscan
gemaakt en deze wordt woensdag, tijdens de MR-vergadering, verder besproken. Om onze
plannen vorm te kunnen geven, hebben we nog steeds een aantal nieuwe collega’s nodig, dus als u
nog geschikte personen kent, kunt u altijd contact met mij opnemen. De gemaakte schoolscan zal
uiteindelijk resulteren in een plan, dat ter instemming aan de MR zal worden voorgelegd. Daarom
zal er eind juni nog een extra MR-vergadering zijn, zodat we volgend schooljaar ook echt met het
plan kunnen starten.
Als u nieuwsgierig bent naar het plan, dan kunt u eventueel donderdag 10 juni nog aansluiten bij
de ‘Koppen bij elkaar’-ochtend. We starten om 08.45 uur en u kunt zich opgeven via:
t.klazinga@cbs-tabitha.nl.

Verdrietig nieuws
Vorig weekend kregen we het verdrietige bericht dat Roan, het te
vroeg geboren broertje (na 24 weken) van Maylin uit groep 4a, zijn
eerste week niet heeft overleefd. We leven erg mee met Maylin en
haar ouders in deze superzware periode en zullen het gezin
natuurlijk steunen waar we dat kunnen. Vandaag is de
afscheidsdienst, waar namens school ook één van de leerkrachten
aanwezig zal zijn. We wensen Pieter, Madelon en Maylin (en overige
familie) veel sterkte bij het dragen van dit zware verlies.
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Sponsorloop
In de vorige nieuwsbrief hebben we u een korte update gegeven over de inkomsten van de
sponsorloop. Hiermee zal binnenkort het schoolplein grondig vernieuwd worden.
Het bedrag wat opgehaald is voor het schoolplein is € 9425,- (!). Dit is natuurlijk een geweldig
bedrag en we willen alle kinderen bedanken voor hun keiharde inzet om tot dit bedrag te komen.
In de vorige nieuwsbrief is ook aangegeven dat de opbrengst van de flessenactie bekendgemaakt
zou worden. Helaas moeten we de spanning hiervoor nog even opbouwen, aangezien de
flessenactie op moment van schrijven nog loopt (tot eind juni). Met de flessenactie hopen we
natuurlijk de € 10.000,- vol te maken.
Binnenkort volgt dus het totale bedrag van de flessenactie en de sponsorloop. We zullen met de
leerlingenraad de verschillende mogelijkheden doornemen om dit geld zo goed mogelijk te
besteden. Onder andere zullen we kijken of we het kunnen besteden aan één speeltoestel, zodat
de kinderen nog duidelijker kunnen zien waar ze voor gelopen hebben.

Schoolfruit

U zult het misschien al vernomen hebben via een Parrobericht, maar de week van 31 mei is de laatste week dat we op Tabitha kunnen smullen van het
schoolfruit. Voor komend jaar zullen we opnieuw een aanvraag voor het schoolfruit indienen en
we hopen dat dit goedgekeurd wordt.
Ter informatie:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn fruitdagen, waarop we u willen vragen om uw kind
fruit mee te geven als tussendoortje. Woensdag is in principe smokkeldag (dan mag een koekje
mee dus ook), maar alle schooldagen fruit meenemen is uiteraard geen enkel probleem. Als
Gezonde School kunnen wij dit alleen maar aanmoedigen!
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