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Verjaardagen 

Maandag 28 juni Joshua wordt 10! Groep 6A 

Woensdag 30 juni Dunya wordt 11! Groep 7B 

Donderdag 1 juli Salomé wordt 4! Nieuwe leerling, welkom! 

Vrijdag 2 juli Ayend wordt 5! Groep 1/2C 

Maandag 5 juli Hailey wordt 4! 
Luuk wordt 11!  
Thies wordt 12! 
Seth wordt 12! 

Nieuwe leerling, welkom! 
Groep 7A 
Groep 7A 
Groep 8A 

Dinsdag 6 juli Fay wordt 7! 
Vera wordt 12! 

Groep 3B 
Groep 8B 

Woensdag 7 juli Safouane wordt 10! Groep 6A 

Donderdag 8 juli Lieve wordt 11! Groep 7A 

Vrijdag 9 juli Aurora wordt 12! Groep 7B 

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!  

 

Agenda 
Woensdag 30 juni  Laatste ‘Koppen bij elkaar’-ochtend 20-21 

Maandag 5 juli Kinderen krijgen hun rapport mee 

Dinsdag 6 juli De eindmusical van groep 8A 

Woensdag 7 juli De einsmusical van groep 8B 

Donderdag 8 juli Speciale dag (geregeld door de OR)  

Vrijdag 9 juli Laatste schooldag 
Groepen 8 uitgooien 
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Meester Tim aan het woord 

De laatste twee weken zijn aangebroken. De meeste corona-maatregelen zijn opgeheven, 
maar binnen onze stichting hebben we afgesproken dat we de meeste regels nog wel even 
tot het einde van dit schooljaar handhaven, om geen extra risico te lopen. De musicals 
mogen in ieder geval live opgevoerd worden, dus de groepen 8 kunnen dit schooljaar 
gelukkig weer traditioneel afsluiten. Waarschijnlijk zullen we dit op locatie doen. 
Ondertussen lopen de voorbereidingen voor volgend schooljaar gewoon door. De formatie 
is bijna rond. Over de vacature in groep 6 zullen we de ouders binnenkort berichten. 
We gaan het nieuwe schooljaar, als de corona-maatregelen het toelaten, 
in ieder geval spetterend aftrappen, waarbij ook de andere twee scholen 
op ons scholeneiland betrokken zullen worden. Dit in het kader van ons 
lustrum, waar we helaas dit jaar geen feestelijkheden aan konden 
koppelen. Dat gaan we komend schooljaar inhalen! We zullen u hier nog 
verder over informeren.  
Ondertussen lopen de voorbereidingen voor volgend schooljaar ook verder gewoon door. 
Zoals al eerder aangegeven zijn er, vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra 
gelden beschikbaar gesteld, wat we zo maximaal mogelijk proberen in te 
zetten. Bent u benieuwd naar onze ideeën dan kunt u aanstaande 
woensdag, 30 juni, aansluiten bij de ‘Koppen bij Elkaar’-ochtend, waar ik 
u mee zal nemen in de plannen en daar, indien gevraagd, ook een 
toelichting op zal geven. We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, dus het gaat 
sowieso door! U kunt zich aanmelden via t.klazinga@cbs-tabitha.nl. U krijgt van mij dan 
een link naar de Teams-vergadering toegestuurd. We starten om 08.45 uur (tot uiterlijk 
10.00 uur). Ik hoop u te ontmoeten! 
Tot slot hebben we, omdat we het zo fijn vinden dat we weer met de kinderen een 
uitstapje kunnen doen, de kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 7 gevraagd om een verslagje 
te maken van hun bezoek aan één van de musea. In de enthousiaste stukjes is te lezen hoe 
erg we dit gemist hebben! 
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Bericht van de MR 
Eerder riepen wij ouders op zich kandidaat te stellen 
voor de MR,  wegens het aflopen van de termijn van 
2 leden. Patricia Selman-Bokhorst heeft zich hiervoor 
gemeld. Er zouden verkiezingen gehouden worden, 
echter heeft Maaike Pannenkoek toch besloten zich 

niet herkiesbaar te stellen. De plaats die hierdoor 

ontstaat zal worden ingevuld door Patricia, waardoor 
verkiezingen niet meer nodig zijn. Tom Snelting zal 
zijn 2e termijn in gaan. 
  
Het was een bijzonder roerig schooljaar. De MR heeft regelmatig kritisch, maar 
constructief meegedacht bij de onvoorspelbare en unieke situaties die zich voordeden. 
Ook komend schooljaar zullen er weer flinke uitdagingen zijn. We mogen hoop hebben dat 
de coronacrisis (bijna) voorbij is, maar de impact zal nog wel even gevoeld blijven en ook 
het lerarentekort is niet voorbij. Bovendien is er door alle omstandigheden veel zichtbaar 
geworden: Wat we waarderen in de school en ook wat er beter kan. De gesprekken 
hierover zijn constructief en onze inbreng wordt door de directie ter harte genomen. 
  
De school krijgt de komende jaren extra geld van de overheid om op de effecten van 
Corona in te spelen. De MR heeft instemmingsrecht op de plannen en we zijn dan ook al 
een tijd hierover met de directie in gesprek. Er doen zich mooie en belangrijke kansen 
voor om te werken aan de vertrouwde sfeer en kwaliteit, zoals we die kennen van Tabitha. 
We kunnen dat alleen maar samen waarmaken. Dus wilt u meedenken, heeft u suggesties, 
vragen of wilt u met ons in contact komen? Spreek ons aan of mail naar mr@cbs-
tabitha.nl. We zullen de website komende tijd weer actualiseren, dan vindt u ook weer 
alle info op onze pagina op www.cbs-tabitha.nl. 

 

  

mailto:mr@cbs-tabitha.nl
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Bericht van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad)  

De GMR van Meer Primair is op zoek naar een nieuw lid voor de 
oudervertegenwoordiging. De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van 
belang zijn voor alle scholen, medewerkers en ouders. 
  
De GMR: Wat doen we? 
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke 
bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur 
van plan is te nemen. De GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse 
belangen van kinderen, ouders en medewerkers van bij Meer Primair aangesloten 
scholen. De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner 
van het CvB op ten aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en 
onderwijskundig gebied. Op gezette tijden vergadert de GMR met het College van 
Bestuur. Een tot tweemaal per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht. 
  
Wie zoeken wij voor de GMR? 

De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan 
het einde van het jaar afscheid neemt. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en 
zeilen van onze Stichting en scholen en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen 
is welkom om zich verkiesbaar te stellen. Wij zoeken een nieuw lid die zijn of haar mening 
met anderen wil delen, kennis kan inbrengen en actief meedoet. 
  
Kandidaatstellen en verkiezingen 

Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de 
GMR? Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 9 juli 2020) 
aan via e-mailadres gmr@meerprimair.nl. Stel je daarin kort voor en vertel ons wat jij 
meebrengt naar de GMR. Bij voldoende aanmeldingen (meer dan één) zal er een 
verkiezing worden gehouden waarbij alle Medezeggenschapsraden een stem hebben. 
  
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter Johan van Malsen 
(jvanmalsen@gmail.com) of secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van de GMR. 
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Thuiskamp groepen 8 

De groepen 8 hebben afgelopen week genoten 
van het thuiskamp. Waar de week rustig begon 
met het maken van een kampshirt en een 
middagje aan de Toolenburger Plas genieten 
van het heerlijke weer, eindigde de groep met 
andere (meer actieve) activiteiten.  

 
 

Naast een bezoek aan 
de bowlingbaan en een 
actieve sport en 
spelmiddag onder 
begeleiding van meester 
Mike, zijn de kinderen 
op donderdagmiddag 
wezen klimmen bij 
Klimpark21!  
 
Om ook nog wat 
creativiteit aan de week 
toe te voegen hebben ze 
een graffitiworkshop bijgewoond en allemaal een 
eigen kunstwerk gemaakt. Op woensdagavond 
mochten de kinderen hun geluk testen bij de 

casinoavond. Dit verging hen overigens erg goed: de bank was door zijn geld heen en 
halverwege de avond moest er nieuw geld gedrukt worden.. Vrijdagavond eindigde met 
een spooktocht rondom de Plas en de hierna werd de week afgesloten met de Nacht van 
Acht. De kinderen hebben heerlijk geslapen (niet dus) op school en werden weer fris en 
fruitig wakker (niet dus) op zaterdag.  
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Bedankt juf Naomi (van de ouders van groep 3a) 

Lieve Juf Naomi 
 
Wat is me dit een jaar 
Alles loopt zo vreselijk raar 
Niets is meer gewoon 
En daarom verdien jij deze kroon! 
Een reddende engel voor groep 3 
Een grote topper die, 
Bijsprong waar t nodig was 
Zo stond je telkens voor een hele klas 
De kinderen vinden jou te gek 
Jij neemt werkelijk alle hens aan dek 
Je draaide je handen er niet voor om 
Juf Naomi.... voor ons ben jij "Da Bomb"! 
 
Namens alle ouders, 
Bedankt voor jouw inzet voor groep 3a 

 

Groepen 3 naar Historisch museum 

Vrijdag 18 juni is groep 3 naar het historisch 
museum in Hoofddorp geweest. Wij hebben 
onwijs genoten! De kinderen kregen een 
rondleiding door het museum. Zij hebben 
geleerd over het ontstaan van de 
Haarlemmermeer. Ook hebben de kinderen 
geleerd hoe de mensen vroeger leefde. Zo 

hebben we gezien 
hoe de was werd gedroogd en hoe graan werd gemalen. 
Tussendoor leerde de kinderen over het leven van Dik Trom 
toen hij klein was. Dik Trom hield van kattenkwaad uithalen. 
In het schooltje zagen wij hoe hij de jas van de juffrouw 
aantrok en hier mee vandoor ging... Dit was stiekem wel een 
beetje grappig. Als afsluiting van de rondleiding leerde wij 
over Schiphol en de vliegtuigen die over de Haarlemmermeer 
vliegen. Toen mochten wij zelf in de verkeerstoren kijken en 
een vliegtuig besturen, supergaaf! Het was een educatief en 
geslaagd uitje!  
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Groepen 4 naar Kunstfort Vijfhuizen 

De groepen 4 hebben dinsdag 22 juni een bezoek gebracht aan het 
kunstfort in Vijfhuizen. Wat was het leuk om dit schooljaar toch nog 
op excursie te mogen met elkaar! 
 

Bij aankomst 
kregen we een 
rondleiding in 
het fort, waar 
het donker 
maar ook 
lekker koel 
was. 
We zagen de 
ruimtes waar 
de soldaten 
zich vroeger 

schuilhielden en hoorden hoe de stapelbedden bevestigd 
waren aan de muur. 
Om informatie door te geven aan soldaten die aan de 
andere kant van het fort verbleven, waren er speciale gaten 
in de muur gemaakt, zodat zij daar doorheen konden 
praten om te kunnen communiceren. 
 
Buiten hebben we in groepjes allerlei leuke spellen gedaan, 
zoals de morsecode oefenen. In groepjes ging je tegenover 
elkaar staan en probeerde je een bericht door te geven aan 
de hand van de morsecode.  
We gebruikten onze verrekijker om 
verschillende bomen en planten op te 
zoeken maar ook om te zien wat er in de 
verte gebeurde.  
Daarnaast konden we lekker rennen, 
ontdekken in oude delen van het fort en 
touw slingeren aan een boom.  
We hebben ervan genoten met elkaar! 
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Groepen 5 naar Transportmuseum 

Vrijdag 25 juni mochten 
we eindelijk weer op 
excursie. Hoera! We 
zijn met groep 5 naar 
het transportmuseum 
geweest in Nieuw-
Vennep. Wie durfde, 
mocht een kijkje nemen 
in de Griezelbus van 
Dolfje Weerwolfje en 
kregen een 
rondleiding door een 
grote hal met allerlei 
vervoermiddelen van 
vroeger en nu. We 
kregen uitleg over oude vliegtuigen en mochten zelf 
ook even op de stoel van de piloot zitten. Tot slot 
gingen we nog even op de foto bij de langste 
limousine die we ooit zagen. Daarin willen wij volgend 
jaar wel op schoolreis!  
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Groepen 7 naar Crashmuseum 

Afgelopen donderdag zijn we met groep 7A naar het 
CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-'45 geweest. 
Dit museum staat, zoals de naam al aangeeft, in het 
teken van de luchtoorlog boven en het verzet in de 
Haarlemmermeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 

gidsen van het 
museum wisten 
met hun kennis 
over het 
onderwerp en hun spannende verhalen de 
kinderen te boeien en te enthousiasmeren, want 
ook in de Haarlemmermeer is veel gebeurd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. De verhalen komen dan 
wel heel dichtbij!  
 

 

Wereldreis juf Tamara 

Twee weken geleden hebben we de formatiebrief naar u gestuurd over 
volgend jaar. Hierin zijn we per abuis vergeten te vermelden wat Tamara 
gaat doen:  
Tamara zou afgelopen jaar eigenlijk op wereldreis zijn gegaan, maar dit is 
haar, uiteraard door Corona, onmogelijk gemaakt. Door de recente 
versoepelingen heeft ze goede hoop dat ze komend jaar wel kan: Ze 
verwacht dat ze ergens tussen midden en eind september in het vliegtuig stapt, om haar 
langgekoesterde droom, een jaar lang reizen, eindelijk werkelijkheid te laten worden.  
We zijn blij dat ze, totdat ze weggaat, heeft toegezegd dat ze Cynthia in groep 8 wil 
vervangen (naast Hester). De muzieklessen zullen worden overgenomen door Petra. 
Uiteraard wensen we Tamara, zo gauw ze echt vertrekt, hele mooie ervaringen! 

 


