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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Zaterdag 10 t/m
zondag 18 oktober
Herfstvakantie

De eerste 8 weken van dit schooljaar zijn voorbijgevlogen. Corona heeft nog
steeds een behoorlijke invloed op de dagelijkse praktijk. Voor ons blijft het
continu schakelen tussen wat kan en mag. Nu Corona in het hele land oplaait,
volgen we het nieuws natuurlijk nog alerter en zullen we eventueel onze en uw
flexibiliteit weer moeten aanspreken, wanneer er meer maatregelen komen.
Uiteraard houd ik u daarvan op de hoogte.
Op school hebben we in deze eerste weken veel gewerkt aan het groepsproces
(´De gouden weken´) en zijn de citotoetsen afgenomen, die eind vorig schooljaar
niet meer afgenomen konden worden. Daarnaast was er natuurlijk ook ruimte
voor andere activiteiten op school, zijn de muzieklessen van Tamara Balvers
gestart en zijn we de laatste twee weken ook heel druk bezig geweest met de
Kinderboekenweek. Van de activiteiten in de Kinderboekenweek vindt u verderop
in deze nieuwsbrief een verslag.
Tijdens de studiedagen van 2 en 5 oktober zijn we veel bezig
geweest met ‘Eigenaarschap’. Vrijdag ging het vooral over
kennis delen, waarbij een aantal van onze specialisten (Coronaproof, zie foto) het team mee hebben genomen in de geplande
activiteiten voor dit schooljaar. Als team vinden we het
belangrijk om samen eigenaar te zijn van ons onderwijsproces.
Op deze manier geven wij hier inhoud aan.
Maandag 5 oktober ging het over het ‘Eigenaarschap’ van de kinderen. We willen
graag de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leren verhogen. Daarbij is
het belangrijk dat ze hun persoonlijke groei ook ervaren. De komende periode
gaan we dit verder vormgeven, met ondersteuning van OnderwijsAdvies.
Na de herfstvakantie starten we het Bewegen op Maat weer. Op dinsdag en
woensdag zullen onze gymleerkrachten Jorn en Mike een extra uur gym geven.
Daarnaast starten we met het project ´Movemates´ in samenwerking met
Sportservice Haarlemmermeer. Hierbij worden onze groep 7-kinderen opgeleid
tot pleincoaches. Deze pleincoaches gaan tijdens de pauzes het sport en spel
ondersteunen. Deze activiteiten passen goed in onze visie dat we, als ´Gezonde
School´, onze kinderen graag meer willen laten bewegen.
Naast deze activiteiten start Tamara Balvers op de dinsdagen met het Tabithakoor. Hier zijn we als school natuurlijk erg trots op en we hebben er, met Tamara,
het volste vertrouwen in dat het een groot succes wordt. Inmiddels hebben zich
hier al bijna 20 kinderen voor aangemeld!
Tot slot start ook de Creatieve Carrousel weer, waarbij de kinderen uit de groepen
3 t/m 8 groepsdoorbroken in workshops aan allerlei creatieve activiteiten gaan
werken. U ziet het dus: Ook in de Corona-tijd blijven wij ´Volop in beweging!´
Tim Klazinga

Woensdag 21
oktober
Parro open:
Inschrijving
oudergesprekken
Donderdag
22 oktober
Start Carroussel
groepen 6, 7 en 8
Vrijdag 23 oktober
Start Carrousel
groepen 3, 4 en 5
Dinsdag/woensdag
27/28 oktober
Adviesgesprekken
groep 8
ouders/kind
Woensdag 28
oktober
Oudergesprekken
overige groepen
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“Koppen bij elkaar”-ochtend
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Woensdag 7 oktober heeft “Koppen bij elkaar” weer online plaatsgevonden met
als thema “De Gezonde school, hoe gaan we om met voeding”. Ondanks de kleine
opkomst (twee ouders) hebben we weer een aantal leuke ideeën uitgewisseld die
ook binnen het team besproken gaan worden (over het plein en de lunchpauze).
We blijven de mening van de ouders belangrijk vinden, dus nodigen u van harte
uit om de volgende keer ook deel te nemen. Dit zal zijn op maandag 2 november,
vanaf 08.45 uur. Als u deel wilt nemen, kunt u een mail sturen naar
t.klazinga@cbs-tabitha.nl. U krijgt dan van ons een link, hoe u bij deze ochtend
kunt inloggen.

Kinderboekenweek

Vanaf 30 september tot de Herfstvakantie waren er veel
activiteiten binnen in het teken van de Kinderboekenweek. Het
thema dit jaar was ‘En toen’, dus er is anderhalve week lang
binnen school veel over geschiedenis gesproken en gelezen.
Op het podium was een museum gemaakt met oude
boeken en allerlei historische produkten (bijv. een
wasbord, een oude wasklok, een telefoon met
draaischijf en zelfs een ouderwetse houten schooltas).
Op de achterwand van het podium hingen baby/
kleuter-foto’s van alle collega’s. De kinderen vonden
het erg leuk om te ontdekken wie op welke foto stond.
In de groepen 1 t/m 3 werd gewerkt met het thema ridders.
Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen uit groep 3 ook echt tot ridder
‘geslagen’ en de hele week stond in het teken van zes prinsessen
(of waren het er toch 7
).
In andere groepen kwamen schrijvers digitaal op bezoek, was er
aandacht voor het dagboek van Anne Frank. In de onderbouw werd
gestreden om ‘Het gouden penseel’. Hierbij hebben de kinderen prachtige
tekeningen gemaakt, aan de hand van een (geschiedenis)verhaal. In de
bovenbouw heeft iedereen een mooi (geschiedenis)verhaal geschreven in de
strijd om ‘De gouden griffel’. Uiteraard werd in de groepen 5 t/m 8 ook weer een
voorleeswedstrijd gehouden en de winnaars per klas
namen het tegen elkaar op in de finale. Door Corona
konden we het deze keer niet allemaal gezamenlijk
doen, maar ook in etappes was de afsluiting erg
geslaagd. De leerkrachten van de groepen 5 en 6 hebben
zelfs nog een toneelstukje uitgevoerd.
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De uiteindelijke winnaars zijn geworden:
Gouden Penseel:
Groepen 1/2: Alyssa Marie, Samia en Alveena;
Groepen 3:
Liam en Isabel
Groepen 4:
Mehmet en Lynn

Gouden Griffel:
Groepen 5:
Tessa en Hayley
Groepen 6:
Nova en Elis
Groepen 7:
Renzo, Liam en Lione
Groepen 8:
Ravleen en Keano

2
sc
ho
ol
20
’2
02

Voorleeswedstrijd
Groepen 5
Arayan
Groepen 6
Finette
Groepen 7
Mena
Groepen 8
Emma
Dit betekent dus ook dat Emma CBS Tabitha mag
vertegenwoordigen tijdens de regionale Voorleeswedstrijd, waar
ook andere scholen aan deelnemen.
Als afsluiter werd ook de winnaar bekend gemaakt van de
fotowedstrijd. Twee weken lang konden de kinderen raden
welke baby-/kleuterfoto bij welke leerkracht hoorde.
Uiteindelijk wisten Jill en Lara de meeste namen te raden (28
van de 38 foto’s). Het was kortom een zeer geslaagde
Kinderboekenweek!

Oudergesprekken
In de tweede week na de herfstvakantie (26 t/m 30 oktober) staan weer de
oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn facultatief en vinden plaats via
Teams. Niet alle ouders/ verzorgers zullen door school uitgenodigd worden. Als u
niet uitgenodigd wordt kunt u, als u dat wenst, wel intekenen voor een gesprek.
Hier zullen de leerkrachten van uw kinderen u verder over informeren. Ook als
voor een groep iets anders geldt, worden de ouders/verzorgers van deze groep
daar voortijdig door de leerkracht over geïnformeerd
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Parro-app (van onze ICT-specialist Salomé Vleming)
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Het gebruik van Parro
We zijn ontzettend blij met onze nieuwe app, we
hebben de eerste maanden van het schooljaar de
mogelijkheden van de app kunnen uitproberen. We
zien dat, zeker in deze tijd waarin we nog steeds te
maken hebben met Coronamaatregelen en dus
minder live-contact met u kunnen hebben, de app een
uitkomst biedt in communicatiemogelijkheden met u als ouder .
Nu we de app wat beter kennen, weten we beter welke mogelijkheden we willen
inzetten en op welke manier.
Bereikbaarheid leerkrachten
De leerkrachten zijn op hun eigen werkdag bereikbaar tussen 7:45 en 16:30 voor
vragen. We willen u vragen om de leerkracht te benaderen, die op die dag werkt
zodat er geen informatie doorgegeven hoeft te worden tussen verschillende
leerkrachten.
We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht
direct te reageren. Ze staan immers het grootste deel van de dag voor de klas.
Lesgeven en aandacht voor het kind krijgen voorrang.
Via de app of persoonlijk contact?
De mogelijkheid om de leerkracht te benaderen via de app is bedoeld voor korte
mededelingen (denk aan dingen die u anders bij de deur van de klas tegen de
leerkracht zou vertellen of in de agenda die altijd bij de deur lag zou schrijven).
Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind hebben we gezamenlijk
besloten dat we daarover niet communiceren via de app. We maken graag een
afspraak met u voor persoonlijk contact.
Ziekmeldingen
Wij willen u vragen om uw kind, bij ziekte, altijd telefonisch ziek te melden. Voor
08.00 uur mag het ook per app, maar na 8.00 uur garanderen we niet dat deze
app op tijd gelezen wordt.
Aan het einde van het schooljaar zullen we u een korte enquête sturen zodat we
kunnen zien hoe u het gebruik van de app heeft ervaren. Uiteraard kunt u altijd
een bericht sturen wanneer u ideeën heeft over het gebruik van de app. Wij zijn
blij met uw feedback.
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Van de MR

Tijdens de vergadering van 22 september jl. hebben Christa Prinsen Geerligs,
Jochem Somers en Cynthia Wassink afscheid genomen van de
Medezeggenschapsraad van Tabitha. Via deze weg willen wij hen bedanken voor
de plezierige en constructieve samenwerking, de afgelopen jaren. Jochem blijft de
school vertegenwoordigen in de Gemeenschappelijke MR van Meer Primair.
De MR heeft dit moment aangegrepen om het ledenaantal aan te passen van 10
naar 8 (4 ouders, 4 leerkrachten). Hierdoor is 1 plaats in de oudergeleding
beschikbaar gekomen. De verkiezingen hiervoor hebben de afgelopen week
plaatsgevonden. 78 stemmen zijn uitgebracht. Sandra Butter kreeg de meeste
stemmen en is hierbij verkozen tot nieuw lid van de MR. Van harte gefeliciteerd!
Met het vertrek van Christa is ook de voorzitterstaak vacant gekomen. Tom
Snelting zal deze op zich nemen. Tirza Bosker zal de rol van secretaris invullen.
Binnenkort wordt de MR pagina op de website vernieuwd en kunt u alle actuele
informatie, onder andere over de leden en de vergaderdata, daar terugvinden.
Wist u dat de vergaderingen van de MR (grotendeels) openbaar zijn? Lijkt het u
interessant een vergadering bij te wonen? Wilt u meer weten over de MR, of
heeft u een vraag, opmerking of inbreng voor ons? Neem dan contact op
via mr@cbs-tabitha.nl.

Bewegend leren pilot tijdens gym
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie gaat Jorn Rakers een pilot uitvoeren
binnen de lessen bewegingsonderwijs. Zijn doel is om aan te sluiten op de
leerdoelen van ons rekenonderwijs, waar in de klas op dat moment aan gewerkt
wordt. Het effect zal na afloop van deze pilot met de leerkrachten en eventueel
de kinderen geëvalueerd worden.
Vaak wordt er tijdens de gymlessen met een circuit gewerkt. Tijdens dit circuit zal
één van de onderdelen ingericht worden, als bewegend leren, conform de
leerdoelen van de klas. Deze leerdoelen worden
door de leerkracht van die klas aangeleverd. Als
Gezonde School vinden we het belangrijk dat
kinderen veel bewegen. Bewegend leren is dus
een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.
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Speciale gymles

Afgelopen week hadden de kinderen een speciale gymles. Alle gymspullen
hadden namelijk regenboogkleuren.
Eerst is er met de kinderen besproken wat de regenboogkleuren inhouden en
daarna hadden de kinderen een vrije gymles.
Een vrije gymles, omdat we in een vrij land wonen. Als Kanjerschool vinden wij op
CBS Tabitha dat je mag zijn wie je bent en respecteren we elkaar:
Iedereen is immers uniek!
Deze les is gebaseerd op LHTBI 'Coming out Day'.

Ventilatie op school
(van het College van Bestuur van Meer Primair)
In de achterliggende weken is ventilatie van schoolgebouwen een thema
geworden. Het is belangrijk dat de ventilatie aan de bestaande gezondheidseisen
voldoet. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs loopt een grootschalig
onderzoek waarin de luchtverversing van scholen getoetst wordt aan de geldende
richtlijnen. In het kader van dit onderzoek zijn er op alle scholen van Meer Primair
metingen uitgevoerd. Op dit moment zijn nog niet alle meetresultaten verwerkt;
de bevindingen zullen na de herfstvakantie met medewerkers en ouders worden
gedeeld.
We begrijpen dat er bij de gebruikers ongerustheid is over de veiligheid. Het RIVM
geeft echter aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat
ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het Corona virus. Wij
houden ons in de tussentijd aan de richtlijnen om de lokalen regelmatig te luchten
als er geen mensen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar
persoon te vermijden.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Meer Primair
Margreet Vendel en Eef Niezing
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Ouderportaal

Zoals tijdens elke Cito-periode is ook deze keer het Ouderportaal bij de start van
de cito-periode het Ouderportaal gesloten. Momenteel hebben de leerkrachten
de tijd om de Cito’s na te kijken, te evalueren en de cijfers
in te voeren. Het Ouderportaal zal na de herfstvakantie
weer worden opengesteld.

Daarnaast vragen wij nog aandacht voor het volgende:
Regelmatig ontvangen wij via Ouderportaal het verzoek
om de telefoonnummers van de ouders toe te voegen aan
de noodnummers. Dit wordt echter niet verwerkt in
Ouderportaal omdat onder noodnummer alleen het telefoonnummer wordt
verstaan van contactpersonen niet zijnde de ouders. Wanneer er iets met uw kind
aan de hand is zullen wij namelijk altijd als eerste de ouders bellen. Pas als zij niet
bereikbaar zijn, worden de noodnummers gebeld.

Luizenzakken (rectificatie)
In de vorige nieuwsbrief hebben we gesproken over de
mogelijkheid om de luizenzak te vervangen, als deze
stuk gaat, niet meer te maken is of per ongeluk kwijt
geraakt is. We hebben gemeld dat het dan mogelijk is
om voor € 2,- een nieuwe luizenzak te bestellen op
school. Dit moet echter € 5,- zijn, dus excuses voor de
verkeerde informatie. U kunt bij Tim Klazinga aangeven
dat u graag een nieuwe luizenzak wilt bestellen en vervolgens € 5,- overmaken
naar rekening NL03INGB0000120731, ten name van de Ouderraad CBS Tabitha. U
kunt de luizenzak dan ophalen bij Anton (de conciërge) of Karin (administratie).

Krea Varia
Ook dit jaar verzorgt Krea Varia weer musical-lessen. Door de
maatregelen rondom Corona, kan het dit jaar helaas niet binnen onze
school. Dit jaar zullen de lessen plaatsvinden in de Amazone. Het
formulier waarmee u uw kind(eren) op kunt geven hebben wij aan uw
kinderen meegegeven. Voor de zekerheid zijn de formulieren ook als
bijlage 1 en 2 aan deze nieuwsbrief toegevoegd.

Kinderkunstdagen in de Herfstvakantie bij Pier K
In de Herfstvakantie worden bij Pier K weer Kinderkunstdagen
georganiseerd. In bijlage 3 vindt u meer informatie over de activiteiten
die tijdens deze dagen gaan plaatsvinden.
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Meester John van Santen
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Afgelopen week is John van Santen bij ons op school gestart als zij-instromer. Hij
zal de rest van dit schooljaar in groep 5a staan, naast Petra van de Wel. John gaat
werken op maandag en afwisselend op woensdag en vrijdag. In de volgende
nieuwsbrief zal hij zich aan u voorstellen.

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
In september is er nog een leerling bij ons op school gekomen en in oktober
verwachten wij ook nog een drietal kinderen, die stiekem
al een beetje in september gestart zijn!
Van harte welkom allemaal:
Hayley en Iselou in 1/2A
Julia in 1/2B
Beyza in 4A
We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 6 november. Als u als ouder/
verzorger eventueel iets in de nieuwsbrief wilt delen, of als u suggesties of
verzoekjes heeft, verzoeken wij u om uiterlijk donderdag 5 november (voor 12.00
uur) een mail te sturen naar: k.vanos@cbs-tabitha.nl of t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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