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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Dinsdag 8
september
MR-vergadering

Inmiddels zijn we drie weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Afgelopen week
zijn de digitale startgesprekken geweest. We zijn blij met hoe iedereen dit heeft
opgepakt en ik ben nog steeds onder de indruk van hoe snel we dit, samen met u
als ouder/verzorger, onder de knie hebben gekregen. Zo hebben we deze
belangrijke gesprekken ondanks de Corona-crisis toch door kunnen laten gaan. De
informatie die u met ons deelt past goed bij onze filosofie dat we graag samen
met u de beste leeromgeving voor uw kind willen organiseren.
Feit blijft dat we nog steeds in een crisis leven. Sommige zaken lopen nog steeds
anders dan u normaalgesproken van ons gewend bent. Wij rekenen op uw begrip
hiervoor en verwachten ook dat u, net zoals wij dat doen, de Corona-regels
binnen onze school en op het plein respecteert. Ook doen we een beroep op u om
bij het brengen en/of halen van de kinderen altijd anderhalve meter afstand te
houden en niet te blijven hangen bij het hek. Het blijft steeds erg druk bij het hek,
omdat sommige ouders langer bij het hek blijven ‘hangen’ dan strikt noodzakelijk.
Wij blijven zoeken naar oplossingen om dit (nog) meer te stroomlijnen, maar
probeert u zich in ieder geval aan de drie basisregels te houden:
- Houd 1,5 meter afstand;
- Kom met maximaal één ouder naar school;
- Blijf niet hangen bij het schoolplein als uw kind naar binnen is.
Excursies gaan helaas voorlopig nog even niet door, evenals grote activiteiten
binnen school, binnen of buiten schooltijd. Een uitzondering zijn de activiteiten
die door onszelf buiten schooltijd binnen school georganiseerd worden (bijv.
Bewegen op Maat, waarmee we na de Herfstvakantie starten). In het kader van
meer bewegen binnen een Gezonde School starten we binnenkort met een nieuw
project. Hier hoort u uiterlijk in oktober meer over.
Terugkijkend zijn we het jaar denk ik goed gestart en is het heerlijk om alle
kinderen weer op school te hebben. Als u nog vragen heeft over bepaalde zaken
kunt u naar school bellen (023-5622855) of mailen (t.klazinga@cbs-tabitha.nl).
Tim Klazinga

Maandag 21
september
Start week tegen
het pesten
Vanaf maandag 21
september
Afname Cito eind
vorig schooljaar
Woensdag 30
september
Start
Kinderboekenweek
Vrijdag 2 oktober
Studiedag Meer
Primair
Maandag 5
oktober
Studiedag Tabitha

Tabitha: Daar zit muziek in
Vanaf dit schooljaar hebben we een vakleerkracht muziek: Tamara Balvers zal
elke dinsdag op school aanwezig zijn om muziekles te geven. De groepen
hebben om de week les van Tamara, dus de helft van de groepen de even
weken en de andere helft de oneven weken. Op deze manier verwachten we
ook met muziek een mooie doorgaande lijn binnen school te creëren. Tamara
is erg enthousiast en we merken dat de kinderen de lessen ook erg leuk vinden!
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´Koppen bij elkaar´-ochtend
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Afgelopen vrijdag (4 september) heeft de eerste digitale
‘Koppen bij elkaar’-ochtend plaatsgevonden. Ook digitaal zijn
we erg blij met de enthousiaste en constructieve deelname van
u als ouders/verzorgers.
Het is fijn dat u als ouder/verzorger mee wilt denken over oplossingen voor
uitdagingen en verbeterpunten van onze school. Het helpt ons om de juiste
oplossingen te vinden, zeker omdat u als ouder sommige zaken weer vanuit een
ander perspectief beschouwt, waar wij dan ook weer van kunnen leren.
Onderwerp was deze keer Corona, waarbij we de verschillende maatregelen, die
school genomen heeft, besproken hebben. Ook is de communicatie over deze
maatregelen aan de orde geweest. Deze is in het algemeen als oké ervaren. Tot
slot hebben we het gehad over de te verwachten extra uitval van leerkrachten die
zich laten testen. Op dit moment kunnen we dit nog meestal binnen ons eigen
team opvangen, maar als het straks ‘verkoudheids‘-seizoen is, zal dit
waarschijnlijk niet meer altijd lukken. Verschillende scenario’s zijn aan de orde
geweest, waarbij we tot hele creatieve mogelijke oplossingen zijn gekomen. Deze
zullen de komende weken verder onderzocht worden. De volgende digitale
‘Koppen bij elkaar’-ochtend staat gepland op woensdag 7 oktober.

Ziekmeldingen
Omdat wij u vragen om uw kinderen bij een verkoudheid thuis te houden,
verwachten we dat het aantal ziekmeldingen van de kinderen de komende
periode zal toenemen. Wij vragen u om dit altijd telefonisch
door te geven. Sommige ouders melden hun kind nu via
Parro ziek, maar daar is de chat-functie binnen Parro niet
voor bedoeld. Als u kind dus ziek of verkouden thuisblijft:
Graag voor 08.30 uur telefonisch melden bij school.

Wijzigingen Ouderportaal
Het is ons opgevallen dat in de hectiek van alle dag nog wel eens vergeten wordt
om school te informeren dat er een adreswijziging, een wijziging van
telefoonnummer, emailadres of andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens
hebben plaatsgevonden. Om ons leerlingenadministratiesysteem up-to-date te
houden verzoeken wij u deze wijzigingen door te geven via Ouderportaal.
Wijzigingen in of aanvullingen op medische gegevens en medicijngebruik kunt u
per email doorgegeven aan administratie@cbs-tabitha.nl.
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Nieuwe Medewerker
Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam
is Linda Koehorst en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam
op CBS Tabitha.
Ik vind het belangrijk om dingen niet te doen 'omdat we
het altijd zo gedaan hebben'. Veel liever kijk ik met elkaar naar de bedoeling van
ons onderwijs en hoe we deze het beste kunnen laten aansluiten op wat onze
leerlingen nodig hebben. Voor nu én voor in de toekomst. Hoe kunnen wij er als
school voor zorgen dat we steeds in ontwikkeling blijven zodat wij de leerlingen
het beste onderwijs kunnen blijven bieden?
In de paar weken die ik nu werkzaam ben op CBS Tabitha voel ik mij dan ook als
een vis in het water.
Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het onderwijsproces en de
daarbij samenhangende onderwijskwaliteit. Dit doe ik hier en ook op rkbs
Klippeholm.
Hoewel het op dit moment een beetje lastig is, hoop ik dat we elkaar snel binnen
de schoolmuren kunnen ontmoeten. Onderwijs doen we uiteindelijk samen.

Vertrouwenspersonen
Wij zijn Caroline Brussen (groep 3a) en Cynthia Wassink (groep
8a) en wij zijn de vertrouwenspersonen van Tabitha. Voor
problemen die betrekking hebben op schoolse- of
vertrouwelijke zaken is het fijn als u bij iemand terecht kunt,
die u kunt vertrouwen, die naar u luistert en advies geeft. Vaak
is dat in eerste instantie de leerkracht van uw kind.
Wij willen u laten weten dat als u of uw kind er niet met de leerkracht uitkomt, u
dan terecht kunt bij ons als vertrouwenspersonen. Wij zullen dan samen met u of
uw kind naar een oplossing zoeken en garanderen daarbij dit in vertrouwen te
behandelen. Caroline Brussen is aanwezig op woensdag t/m vrijdag en Cynthia
Wassink van maandag t/m vrijdag.
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Kanjertraining

CBS Tabitha is een Kanjerschool. Ieder begin van het schooljaar houden wij een
informatieavond over de Kanjertraining. We leggen uit wat de Kanjertraining
inhoudt en u krijgt de gelegenheid om uw vragen te stellen. Helaas
kan de informatieavond nu nog niet doorgaan, in verband met
Corona. Wij houden u op de hoogte wanneer dit wel mogelijk is.
Voor nu kunt u al uw vragen per mail stellen aan onze Kanjerspecialisten Jessica Kolasa (j.kolasa@cbs-tabitha.nl) voor de
onderbouw (groep 1 t/m 4) en Cynthia Wassink (c.wassink@cbstabitha.nl) voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Helaas kan de eerste ouderles van de Kanjertraining ook niet doorgaan, vanwege
de maatregelen rondom Corona. Deze stond gepland in week 41 (5 t/m 11 okt.).
Wij hopen dat we u wel in de klas mogen ontvangen in
week 9 (1 t/m 7 maart 2021), zodat u toch een
Kanjertraining bij kunt wonen.
Om u wel op de hoogte te houden wat wij in de klassen
doen, krijgt uw kind na iedere lessenserie een infodoeblad mee naar huis. Hier staan ook leuke opdrachten
die u thuis met uw kind kunt doen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we nog Kanjertips voor thuis toegevoegd.

Luizenzakken
Het kan wel eens voorkomen dat een luizenzak stuk
gaat, niet meer te maken is of per ongeluk kwijt
geraakt is. Het is dan mogelijk om voor € 2,- een
nieuwe luizenzak te bestellen op school. U kunt
hiervoor terecht bij Anton (de conciërge) of Karin
(administratie).
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Drama-les groep 1/2
‘Huismuis gaat op reis!’

Dinsdag 1 september hadden de groep 1-2 een hele leuke drama-les.
Huismuis durfde niet alleen naar zijn vriendinnetje Lies in Spanje toe. De kinderen
zijn met hem meegegaan en hebben hem laten zien hoe het gaat om met het
vliegtuig naar een ander land te gaan. Eerst een koffer inpakken, dan met de auto
naar het vliegveld, daarna aan boord bij het vliegtuig en dan samen dansen in
Spanje! Alles werd uitgebeeld door de kinderen samen met huismuis. De kinderen
hebben veel plezier gehad!

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
Er zijn in augustus nog twee extra kinderen bij ons op school gekomen en in
september worden wij weer verblijd met komst van een aantal kinderen!
Van harte welkom allemaal:
Aliyah, Ariana en Janeiro 1/2A
Hakan en Senn in 1/2B
Ayden en Gijs in 1/2C
We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Bijlage:
-

Kanjertaal voor ouders
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