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Verjaardagen in juli 
Zaterdag 3 juli  Yeva is 4 jaar geworden! Nieuwe leerling: Welkom! 

Donderdag 8 juli Sven is 4 jaar geworden! Nieuwe leerling: Welkom! 

Zondag 11 juli Junior is 5 jaar geworden! 
Meester Mike is 24 jaar geworden! 

Nieuwe leerling: Welkom! 

Dinsdag 13 juli Milou is 7 jaar geworden! Groep 3B 

Woensdag 14 juli Anouk is 11 jaar geworden! 
Juf Joyce is 26 jaar geworden! 

Groep 7A 

Donderdag 15 juli Alexia wordt 8! 
Aahil wordt 10! 

Groep 4B 
Groep 6B 

Vrijdag 16 juli Naomi wordt 12!  
Demelza  wordt 10! 
Giomar wordt 7! 
Elisa en Julia worden 7! 

Groep 8B 
Groep 6A 
Groep 3B 
Groep 3A en 3B 

Maandag 19 juli Kayden wordt 5! 
Shirèl wordt 9!  

Groep 1/2A 
Groep 5B 

Dinsdag 20 juli Jennifer wordt 9! Nieuwe leerling: Welkom! 

Donderdag 22 juli Sabine wordt 11! 
Lucas wordt 11! 
Juf Petra wordt 50! 

Groep 6A 
Groep 7A 

Vrijdag 23 juli Keano wordt 12! Groep 8B 

Zaterdag 24 juli Cristiano wordt 9! 
Milan wordt 7! 
Amira wordt 11! 

Groep 5A 
Groep 3B 
Nieuwe leerling: Welkom! 

Zondag 25 juli Aiden wordt 8! 
Elif wordt 7 

Groep 3A 
Groep 3B 

Dinsdag 27 juli Patrick wordt 4! Nieuwe leerling: Welkom! 

Woensdag 28 juli  Robin en Marijn worden 11! 
Kaya wordt 7! 
Mees wordt 11! 
Jesse wordt 10! 

Groep 7A en 7B 
Groep 3A 
Groep 6A 
Groep 6B 

Vrijdag 30 juli Elise wordt 11! 
Max wordt 6! 
Casper wordt 7! 

Groep 7A 
Groep 1/2A 
Groep 3B 

Zaterdag 31 juli Ella wordt 10! Groep 6A 

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!  
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Agenda 
Zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus Zomervakantie! 

Maandag 23 augustus Start schooljaar 2021-2022 en activiteit in het kader 
van 30-jarig jubileum! 

 

Meester Tim aan het woord 
In de eerste vakantieweek de laatste nieuwsbrief van afgelopen schooljaar. Het was een bewogen schooljaar 
met opnieuw een lockdown en geen ouders in de school, waardoor het soms best lastig was om u als ouders 
optimaal te informeren. Zoals u weet hebben we op cbs Tabitha ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel en 
willen we graag transparant zijn in onze communicatie: We hebben gemerkt dat vooral communicatie best 
lastig is, als je elkaar niet fysiek ontmoet. U als ouder heeft mij vaak gemeld dat het fysiek ontmoeten van de 
leerkracht gemist wordt, maar ook wij hebben het fysieke gesprek echt gemist, juist ook omdat je dan beter 
samen de nuance op kunt zoeken. De recente versoepelingen hebben al weer geleid tot een aantal mooie 
´fysieke´ gesprekken met u als ouder/verzorger. Wij delen dus uw mening dat het belangrijk is om het goede 
gesprek samen zo veel mogelijk fysiek te voeren en we hopen dan ook dat hier 
volgend schooljaar weer meer mogelijkheden voor zijn.  
De laatste schoolweek hebben we dan ook echt als een kadootje ervaren met 
twee geweldige musicalavonden bij het Haarlemmermeer Lyceum TTO, waar 
genoeg ruimte was om alle ouders/verzorgers tijdens de musicalavonden te 
ontvangen en elkaar weer te ontmoeten. Zodat kon acht jaar Tabitha op een mooie manier toch nog 
gezamenlijk afgesloten worden. De laatste echte schooldag op donderdag was een mooi feestje voor de 
kinderen met de vele springkussens en stormbanen die op en om het plein opgesteld waren (met veel dank 
aan de OuderRaad). Natuurlijk hebben we deze week ook nog even stilgestaan bij D’jean, die altijd voor ons 
verbonden zal blijven aan de laatste week voor de zomervakantie. 
De komende weken gebruiken we om uit te rusten, zodat we er volgend schooljaar, met een aantal nieuwe 
collega’s, weer vol energie tegenaan kunnen. We hopen op een mooi jaar, waarin we ons (uitgestelde) 
lustrum nu wel hopen te vieren en ook met Kerst de ´Lichtjestocht´ weer op het programma staat.  
Ik ben er trots op hoe we het afgelopen jaar, als team, gezamenlijk de verschillende uitdagingen het hoofd 
hebben geboden, hoe we de kinderen, binnen onze mogelijkheden, toch nog een ´redelijk´ normaal 
schooljaar hebben kunnen bieden en ik wil heel graag met u als ouders/verzorgers aan de slag om te kijken 
hoe we de onderlinge communicatie weer optimaal kunnen krijgen! 
In deze nieuwsbrief zal ik nog even terugkomen op hoe we komend jaar de 
gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs zo optimaal mogelijk gaan 
inzetten, ten gunste van de kinderen. Dit is ook het onderwerp van gesprek 
geweest tijdens de laatste ´Koppen bij elkaar´-vergadering. 
De nieuwe collega’s zullen zich in de eerste of tweede nieuwsbrief van 
volgend schooljaar aan u voorstellen. Voor nu wens ik u in ieder geval een 
fijne vakantie en tot volgend (school)jaar!   
Tim Klazinga 
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Vakanties en studiedagen 2021-2022 (op verzoek van een aantal ouders) 

Soort vakantie Vakantieperiode 

Herfstvakantie ¹ 16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie ¹ 19 februari t/m 27 februari 2022 

Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 t/m 29 mei 2022 

Pinksteren 4 t/m 6 juni 2022 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 

Studiedagen/Kinderen vrij 2021: Ma. 4 oktober, vrij. 19 november, wo. 8 december; 
2022: Wo. 9 februari, do./vrij. 17/18 februari, di. 19 april (dag na 
Pasen) en di. 7 juni (dag na Pinksteren).  
Vrijdag voor de Kerstvakantie (24 december 2021) en voor de 
Zomervakantie (15 juli 2022) zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. 

 

 

 

Parro Enquête  
Omdat we de schoolapp Parro nu één volledig schooljaar hebben gebruikt, willen we deze, zoals 

we met u hadden afgesproken, graag evalueren. We 
doen dit middels een enquête. Als team zijn wij (over 
het algemeen) erg enthousiast over het gebruik van de 
app, maar we willen natuurlijk ook graag uw mening 
hierover weten! 
Wij zouden het waarderen als u de enquête via 
onderstaande link invult! 
https://forms.gle/HcsFPdodbTRG6GZp7 

 

 

  

https://forms.gle/HcsFPdodbTRG6GZp7
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Stand van zaken formatie + lokaalindeling 
In de formatiebrief van 17 juni hebben wij aangegeven dat we nog twee gaten hadden in onze 
formatie voor volgend schooljaar. In de vorige nieuwsbrief hebben we al genoemd dat Tamara pas 
in september op wereldreis gaat, dus dat zij de eerste weken van het nieuwe schooljaar Cynthia in 
groep 8a nog kan vervangen (naast Hester). Zo gauw Tamara vertrekt, zoeken we tot 22 november 
nog wel een goede vervanger voor Cynthia. De vacature in groep 6b is inmiddels ingevuld: Alfons 
zal op dinsdag en woensdag de duo worden van Petra. Alfons is al binnen Tabitha werkzaam als 
leerkrachtassistent, in het bezit van een PABO-diploma en krijgt nu gedeeltelijk een eigen groep. . 
Hij blijft 2,5 dag werkzaam daarnaast als leerkrachtassistent. Voor de twee vrijgevallen dagen van 
Alfons hebben we een nieuwe onderwijsassistent aangenomen: Mark Meijer. Mark doet 
momenteel de PABO en zal, naast de twee werkdagen, ook twee dagen stage gaan lopen bij de 
kleuters. Uiteraard wensen we onze (nieuwe) collega’s veel succes! 
Met betrekking tot de lokaalindeling: De kleutergroepen, de groepen 3, 4 en 8 en één groep 7 
(groep 7a) blijven in het hoofdgebouw. Groep 1/2d van Mariëlle zit het speellokaal. In de Octopus 
blijven de groepen 5 en 6 en groep 7b. Groep 6a en groep 6b wisselen wel van lokaal, dus als je er 
voor staat wordt 6a links en 6b rechts. Als het goed is zijn de kinderen al op de hoogte. 

 

Lezen is leuk (en belangrijk)! 

Hoera!, Het is zomervakantie! Heerlijk ontspannen en genieten! Daarnaast is het 
heel belangrijk om de kinderen aan het lezen te houden in de zomervakantie! Zo 
behouden ze hun leesplezier en krijgen ze geen last van de zomervakantie- leesdip 
en gaan ze niet achteruit in hun leesniveau! 
Hieronder geven we in samenwerking met de bibliotheek, een aantal tips: 

 Leen boeken bij de bibliotheek om mee te nemen op vakantie, of koop een boek bij de 
boekhandel.  Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek: Het jeugdlidmaatschap is gratis! 

 Leen gratis E-books of luisterboeken van de online-Bibliotheek: Tijdens de zomervakantie ook 
gratis als u niet lid bent van de bibliotheek! Luisteren naar luisterboeken is lezen met je oren! 
Uw kind leert hier bijvoorbeeld ook veel nieuwe woorden door. Heerlijk voor in de auto, of 
tijdens het koken! Hiervoor download u de online Bibliotheek-app, en kijkt u daar naar het 
aanbod voor E-books en luisterboeken op www.jeugdbibliotheek.nl (of via de app) 

 Als uw (jonge) kind lid is van de bibliotheek: kunt u hem/haar ook laten kijken naar digitale 
prentenboeken. Hiervoor gaat u naar de website van de Bibliotheek: 
www.bibliotheekhaarlemmermeer.nl 

 Heeft uw kind moeite met lezen? Dan kan uw kind karaoke-lezen op Yoleo: uw kind leest en 
tegelijkertijd wordt er voorgelezen. Met een jeugd lidmaatschap van de bibliotheek is het 
gratis. Ga naar de website van Yoleo: www.yoleo.nl 

Wij wensen u en uw gezin een hele fijne zomervakantie en veel lees-, kijk- en luisterplezier toe! 
Petra en Caroline (leescoördinatoren cbs Tabitha) 

  

http://www.bibliotheekhaarlemmermeer.nl/
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Nationaal Programma Onderwijs 
In de laatste ´Koppen bij elkaar´-bijeenkomst van schooljaar 2020-2021 hebben we gesproken over 
hoe we de extra gelden, die we van de overheid ontvangen, gaan inzetten op onze school. Bij het 
hele proces is de MR continu betrokken geweest en zij hebben ook ingestemd met onze plannen 
voor het besteden van de middelen. In dit proces is eerst een scan van onze school gemaakt. Op 
basis van deze schoolscan zijn keuzes gemaakt en is het schoolprogramma geschreven. Naast onze 
basis dat we graag gelukkige kinderen willen is er ook heel bewust een keuze gemaakt voor extra 
facilitering en het geluk van de leerkrachten, zodat zij uw kinderen nog beter kunnen helpen om 
het optimale uit zichzelf te halen. Een aantal keuzes zullen volgend schooljaar gelijk zichtbaar zijn: 

 In de groepen 1 t/m 4 hebben we gekozen voor een extra groep en daardoor ook kleinere 

klassen. We starten nu met 4 kleutergroepen. De groepen 3 zullen resp. 20 en 18 kinderen in 

de klas hebben en de groepen 4 allebei 16. Zo kunnen we bij de kinderen een goede basis 

leggen voor de rest van hun schoolcarrière; 

 Vanaf groep 5 zal in ieder leerjaar 1 dag in de week een extra (eigen) leerkracht aanwezig zijn 

om extra te ondersteunen in de klassen en eventueel ook met kleine groepjes te werken; 

 De uren van onze Intern begeleiders zullen worden uitgebreid, om de zorg binnen school weer 

op niveau te krijgen; 

 De specialisten zullen nog duidelijker hun rol krijgen binnen de school; 

 Het aantal onderwijsondersteuners/-assistenten zal verder worden uitgebreid; 

 Een specialist aanstellen (1 dag per week) op het gebied van bewegend leren, om dit een extra 

impuls te geven en aandacht te hebben voor de fysieke gesteldheid van de kinderen. 

Waar ook in geïnvesteerd zal worden (maar wat iets minder zichtbaar is): 
 Extra inzet op het sociaal welbevinden van de kinderen (Kanjertraining/De Gouden Weken); 

 Extra ICT-middelen en software om de resultaten van de kinderen (nog) beter te kunnen 

analyseren en de ondersteuning (nog) gerichter te kunnen inzetten; 

 Extra inzet in groepen die bovenmatig getroffen zijn door de coronacrisis; 

 Welbevinden van het team (teambuilding en professionele cultuur); 

 Intensivering van de ingezette onderwijsontwikkelingen van de afgelopen jaren. 

Zoals u ziet is het een omvangrijk pakket, dat is uitgewerkt in ons integrale jaaarplan. Als u hier 
belangstelling voor heeft, ligt dit jaarplan, ter inzage, bij de directie. 
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Musicalavonden een groot succes 

Door de Coronamaatregelen zijn we dit jaar voor de uitvoeringen van de musicals van beide groepen 8 op 
zoek gegaan naar een locatie waar we, binnen de afstandsregels, alle ouders konden ontvangen. Het 
Haarlemmermeer Lyceum TTO was gelukkig bereid mee te werken en stelde belangeloos haar aula voor 
ons open, om de musicals op te kunnen voeren. Uiteraard zijn we hen hier erg dankbaar voor en we zijn 
zelfs al uitgenodigd om volgend jaar opnieuw onze uitvoering daar te mogen doen! Conform traditie 
werden alle kinderen na de voorstellingen nog even toegesproken door (één van) hun leerkracht(en) en 
(juf) Tamara zong beide klassen nog toe met een prachtig lied, waarin alle kinderen nog een keer aan de 
orde kwamen. Een mooie afsluiting dus van 8 jaar cbs Tabitha! Ook was het mooi dat Liliana die, door een 
Corona-besmetting in haar gezin in quarantaine moest, en (juf) Cynthia, net bevallen van haar zoontje 
Riley Jaxx, door de (extra) technische mogelijkheden de voorstelling goed konden volgen en via het 
beeldscherm toch een beetje bij de voorstelling aanwezig waren. Als afsluiting had de Ouderraad weer 
gezorgd voor de hapjes en de drankjes, om beide avonden passend af te sluiten, kortom: Twee erg 
geslaagde avonden! Gelukkig hebben we de foto’s nog:   
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Gezellige dag verzorgd door de OR 

Na de musicalavonden op dinsdag en woensdag, was het idee van de OR om 
donderdag ook nog eens voor de kinderen uit de andere groepen goed uit te 
pakken: In alle vroegte werden overal op het schoolplein en om de school 
springkussens, stormbanen en een heuse pannakooi opgeblazen, om de kinderen te 
vermaken. Tevens was er genoeg popcorn en was er een schema gemaakt per klas, 
wanneer je aan de beurt was om lekker te bewegen op de springkussens! Het was 
een erg leuke dag en heerlijk om al die lachende kindergezichtjes te zien (en ook de 

meesters en de juffen vonden het superleuk om af en toe mee te springen of te rennen      ).  
Lieve OR-leden: Namens de kinderen en leerkrachten: Heel erg bedankt voor deze geweldige dag!  

     

 
 

 

Groepen 6 naar Cruquius-museum 

De groepen 6 zijn naar het Cruquius-museum geweest: Eén van de oudste stoomgemalen van 
Nederland en erg belangrijk bij het droogleggen van de Haarlemmermeer. Hieronder een 
fotoreportage:  
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Politie op school bij groep 1/2a 

In groep 1/2A zijn wij de laatste weken voor de 
zomervakantie bezig geweest met het thema 
verkeer/vervoer. Tijdens het thema hebben wij 
allerlei vragen opgeschreven. Wat willen wij nog 
leren? Zo hadden wij ook vragen over de politie. 
Welke voertuigen gebruikt de politie? Wanneer gaat 
de sirene af? Welk voertuig is het snelst? 
 
En laat de juf nou net het nummer van de politie 
hebben. Even bellen en ja hoor, daar stonden ze! Op 
ons schoolplein! We hebben onze ogen uitgekeken. 
Al onze vragen zijn beantwoord. We mochten zelfs 
even in de politiebus zitten! Een mooie afsluiting van 
ons thema.  
 

 

Juf Cynthia bevallen 

Op 1 juli is (juf) Cynthia bevallen van haar eerste kindje: Riley Jaxx. 
Het was even spannend, omdat er wat complicaties waren, maar inmiddels zijn Cynthia en Riley 
weer thuis bij Robbie. We wensen Cynthia, Robbie en Riley heel veel geluk met z´n drieën 
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Flessenactie 
Met de flessenactie voor ons schoolplein hebben de kinderen bijna Eur 450,- opgehaald. Met het 
klassengeschenk (Eur 145,-) van de groepen 8, staat de teller nu iets boven de Eur 10.000,-! 
Natuurlijk een prachtig bedrag! Er was ook een prijs verbonden aan de actie voor de klas die de 
meeste flessen had ingezameld: Uiteindelijk ging de prijs naar groep 1/2a van juf Stephanie.  
Zij kregen een prachtige bal, waarmee ze straks lekker op ons nieuwe schoolplein kunnen spelen! 

 

Schoolplein 

De werkzaamheden aan ons schoolplein zijn afgelopen 
maandag begonnen. Allereerst zijn er hekken geplaatst om 
de grasvelden bij de groepen 3 en 4 en bij de kleuterklassen. 
Zoals u weet zullen deze grasvelden bij het schoolplein 
getrokken worden. De graafwerkzaamheden zullen starten 
vanaf 19 juli. We hopen in de vakantie de werkzaamheden 
zo veel mogelijk af te ronden. De laatste toestellen zullen in 
de eerste week na de vakantie geplaatst worden. 

 

Einde schooljaar 2020-2021 en start nieuwe schooljaar 2021-2022 

Conform onze Tabitha-traditie hebben we afgelopen vrijdag de kinderen 
uit groep 8 de school uitgegooid. Uiteraard gaf dit weer een boel 
hilariteit en we vinden dit altijd symbolisch een mooie manier om 
afscheid te nemen van deze Kanjers! We wensen ze ontzettend veel 
succes in het voortgezet onderwijs, maar weten zeker dat ze het ook 
daar zullen redden 
Voor de start van schooljaar 2021-2022 is het best even spannend hoe 
Corona zich binnen de komende maanden gaat ontwikkelen. Op stichtingniveau zal een Corona-
team weer aan voorlopige kaders gaan werken, daarnaast zal ook in het team en met de MR 
besproken worden welke maatregelen we los kunnen laten en welke we nog even zullen moeten 
handhaven. In de laatste week van de vakantie (16-20 augustus) zullen we u hier verder over 
informeren. We hebben wel gemerkt dat minder ouders in de school er toe heeft geleid dat we 
regelmatig sneller en rustiger met de lessen kunnen beginnen. We willen u als ouder echter ook 
graag blijven ontmoeten, dus we zijn aan het kijken hoe we hier een goede modus in kunnen 
vinden. Daarnaast zal in de eerste week (23-27 augustus) een lustrumactiviteit zijn, maar ook daar 
zullen wij u eind van de zomervakantie verder over informeren. 
We wensen u nogmaals een hele fijne vakantie en zien u graag terug bij de start van schooljaar 
2021-2022! 

 


