Belangrijke data:
Week 9 t/m 13
november
Week van de
Mediawijsheid
Donderdag 12
november
Creatieve Carrousel
groep 6 t/m 8
Vrijdag 13
november
School versieren in
verband met Sint
Creatieve Carrousel
Groep 3 t/m 5
Vanaf maandag
16 november:
Tweede
Creatieve Carrousel
(4 wkn gr. 3 t/m 8)
Donderdag 3
december
´Koppen bij elkaar´ochtend (8.45 uur)
Surprise-kijkmiddag
Vrijdag 4
december
Verzending
Nieuwsbrief 4
Sintviering
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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Momenteel is Nederland in een gedeeltelijke lockdown en Covid-19 heeft weer
extra druk op de gezondheidszorg gelegd. De scholen zijn open gebleven, maar wij
merken wel dat het virus inmiddels ook onze school raakt. We blijven dus scherp
op de Corona-maatregelen die we genomen hebben en afgelopen week hebben
we al weer voor één groep thuisonderwijs moeten organiseren. Bij alles wat we
doen volgen we de richtlijnen van de GGD en ons eigen protocol, zodat het voor
iedereen altijd helder blijft waarom welke beslissing genomen is. We zijn dus goed
voorbereid op verdere calamiteiten en doen voor de kinderen zo veel mogelijk
wat we het beste kunnen: Les geven! Daar ligt onze focus: Zorgen dat uw
kinderen zo veel mogelijk het onderwijs krijgen dat ze verdienen!
We sluiten onze ogen echter niet voor de uitdagingen die er nog aankomen in de
decembermaand. De commissies zijn druk bezig om te zorgen dat de jaarlijkse
activiteiten toch, Coronaproof, door kunnen gaan.
De periode blijft uitdagend voor ons team, de kinderen en ook voor u als ouder.
Het contact is meer op afstand, terwijl wij als Tabitha graag zo veel mogelijk met u
als ouder/verzorger samen willen werken. Het contact is nu veelal digitaal. Dit is
anders dan wanneer je elkaar fysiek spreekt, ondanks dat het heel fijn is dat we
elkaar zo toch nog persoonlijk kunnen spreken. Tijdens de ´Koppen bij elkaar´ochtend hebben we ook een mooi gesprek gehad over wederzijdse zichtbaarheid.
Je merkt in deze periode dat digitale vaardigheden steeds belangrijker worden:
Een belangrijke reden waarom we komende week ook aan de slag gaan met de
´Week van de Mediawijsheid´. In alle groepen zal hier de komende week aandacht
voor zijn, ook omdat social media steeds invloedrijker wordt.
De eerste Creatieve Carrousel wordt komende week afgesloten en de week erna
starten we met de tweede Creatieve Carrousel. We doen de activiteiten even niet
groepsdoorbroken, maar soms wisselt een leerkracht wel van groep, zodat de
leerlingen toch nog verschillende creatieve werkvormen kunnen doen.
Tot slot onze activiteiten met betrekking tot de Gezonde School:
- In het kader van meer bewegen zijn er contacten gelegd met Sportservice. Zo
gauw de maatregelen het toelaten zullen we hier verder mee gaan.
- Het Bewegen op Maat (extra gymlessen van Jorn en Mike) is weer een groot
succes en het is ook leuk dat we dit nu met twee groepen kunnen doen. Na de
Kerstvakantie zijn de groepen 6 t/m 8 aan de beurt;
- Uit de tevredenheidsenquêtes blijkt dat kinderen, het team maar ook u als ouder
graag een uitdagender schoolplein willen. Hier wordt druk aan gewerkt: We kijken
of we ons schoolplein, in het kader van onze visie, kunnen ombouwen tot een
beweegplein, waar ook lessen buiten gegeven kunnen worden. Heeft u hier nog
leuke tips/ideeën voor dan kunt u mij een mail sturen (t.klazinga@cbs-tabitha.nl).
Tim Klazinga
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“Koppen bij elkaar”-ochtend
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Maandag 2 november heeft “Koppen bij elkaar” weer online plaatsgevonden met
als thema “Zichtbaarheid in Coronatijd”. Wat erg positief naar voren kwam is de
Parro-app: Het wordt erg gewaardeerd dat de leerkrachten regelmatig een
bericht plaatsen, zodat de ouders/verzorgers toch nog een idee hebben van
wat er in de klas gebeurt. Over het algemeen heeft iedereen het idee dat ze
goed op de hoogte gehouden worden.
Tips die gegeven zijn hadden voornamelijk betrekking op het sociale circuit:
Als nieuwe ouder is het soms lastig om bij het hek precies te ontdekken wie
ouders van de groep van uw kinderen zijn. Hier gaan we als school mee aan de
slag om te kijken hoe we nieuwe ouders daarbij kunnen helpen, of eventueel voor
hen een beschrijving maken hoe het sociale circuit (klassenmoeders/groepsapp
etc.) er uit ziet. Daarnaast is er gesproken over een vlog of een smoelenboek, om
de ouders een iets beeld te geven van de leerkracht van hun kinderen. Dit zou ook
via de website kunnen.
We blijven de mening van u als ouder/verzorger belangrijk vinden, dus nodigen u
van harte uit om de volgende keer ook deel te nemen. Dit zal zijn op donderdag 3
december, 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, waarmee u kunt inloggen.

Verkeer rondom de school
Sinds we na de eerste lockdown weer open zijn gegaan, hebben we voor de
groepen 3 aan de achterkant van de school ook een ingang gecreëerd. Vanuit
de buurt zijn een aantal klachten geweest met betrekking tot parkeren onder
aan de flat (daar mag u niet parkeren, want dit is eigen terrein). Daarnaast
geven zij aan dat ouders zich soms roekeloos gedragen. Wilt u hier a.u.b. rekening
mee houden en de auto parkeren in de daarvoor bedoelde vakken? Daarnaast
willen we graag dat u uw kind echt bij school ophaalt en niet aan de andere kant
van de weg. Wij laten uw kind niet zonder u oversteken.

Ventilatie op school
Op onze school zijn in twee lokalen metingen gedaan, om te kijken of de ventilatie
in orde was. Hiertoe zijn apparaten in de klas gezet, om bijv. CO2-waarden te
meten. Bij ons op school vielen de metingen in algemene zin binnen de normen,
maar werden wel een paar keer te hoge piekwaarden te meten. Om alles uit te
sluiten zullen binnenkort opnieuw een aantal metingen gedaan worden, met iets
preciezere apparatuur en ook gedurende een langere periode. Een brief hierover
van het bestuur is als bijlage toegevoegd. Wij houden, indien mogelijk, de ramen
en de deuren in de pauzes zoveel mogelijk open, zodat de lokalen goed door
kunnen luchten.
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Sinterklaas
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Vrijdag 13 november wordt de school weer in de
Sinterklaassfeer gebracht.
In verband met de Coronamaatregelen zal de
viering dit jaar waarschijnlijk anders lopen dan
andere jaren. Hoe……..?......... dat houden we nog
even geheim.
Vandaag (maandag 9 november) start in ieder geval het Sinterklaasjournaal weer.
Ook dit jaar zullen wij op school deze lijn volgen.

Nieuws van De Bovenkamer en De Doorgang

Vorige keer hebben wij verteld dat de plusklas voortaan de Bovenkamer heet
en daar leerlingen van groep 3 t/m 8 komen. Maar we hebben ook kleuters
die al wat meer kunnen en wat uitdaging kunnen gebruiken. Juf Salomé werkt
met deze leerlingen op de kleutergang met allerlei ontwikkelingsmateriaal
passend bij het thema van de groepen. Dit noemt men in de boeken een
peereiland. Rare naam toch? Wij noemen het daarom De Doorgang! De gang waar
je doorheen loopt en de dubbele betekenis dat hun ontwikkeling
doorgang vindt. In de bovenkamer zijn we de afgelopen weken erg
druk geweest met ons project De geschiedenis van Tabitha. Veel
informatie opgezocht via internet, maar ook via teams interview
gehad met Juf Irma. ( onze oud directeur), Juf Agatha en allerlei
oude fotomappen bekeken. Inmiddels hebben de kinderen in
tweetallen en sommige alleen een Powerpoint presentatie gemaakt
van alle vergaarde informatie. Deze zullen de kinderen komende
weken presenteren in hun eigen klas en in een andere klas.
Afgelopen woensdag hadden we een schaakworkshop via Chessity.com. De
kinderen vonden dit een erg leuk programma!
De workshop werd geleid door John van Santen
(schaaktrainer bij Schaakclub Hoofddorp en
momenteel stagiair in groep 5a). De kinderen
waren laaiend enthousiast! Wat was dat een
leuke ochtend, ze konden bijna niet stoppen.
Natuurlijk nemen zij deze kennis mee naar hun
groep om in de klas ook te gaan schaken !

3

ABC-Workshop groepen 4
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Begin september hebben de groepen 4 de ABC-workshop gedaan. Beide klassen
mochten hun eigen alfabet-poster maken! De workshop begon in de klas met het
maken van zogenoemde 'snelwegletters',
oftewel het maken van dubbele letters
zodat je ze later in kan kleuren.
Wanneer de kinderen hun eigen letter
gemaakt hadden, mochten zij als ware
modellen op de foto voor een Green Screen.
De kinderen mochten zelf kiezen hoe ze wilden
poseren met een stukje groen hout in hun handen.
Daar werd dan achteraf de letter in gefotoshopt. De kinderen hebben
genoten en het resultaat mag er wezen!
Het was een leuke ochtend met een blijvend aandenken, want alle kinderen
hebben de poster van hun groep mee naar huis gekregen!

Schoolfruit
Van 9 november t/m 16 april doen we weer mee met EU Schoolfruit.
Uw kinderen krijgen op school drie stuks fruit en/of groente per leerling
per week. Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding.
Het fruit zal geleverd worden op dinsdag. Vanaf woensdag 11
november zal op woensdag, donderdag en vrijdag zal dit fruit onder de
kinderen verdeeld worden. Maandag mogen de kinderen hun eigen
fruit meenemen en de ´smokkeldag´ wordt tijdelijk op dinsdag.
Meer hierover kunt u lezen in bijlage 2.

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
In november verwachten weer een aantal nieuwe
leerlingen :
Martha gaat starten in groep 1/2B
Dani start in groep 1/2C
Mohammad gaat starten in groep 6a
Ana is al gestart in groep 7B
Van harte welkom allemaal: We wensen jullie heel veel
plezier bij ons op school!
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Week van de Mediawijsheid
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Als school doen wij dit jaar actief mee met de hele school aan de landelijke ‘week
van de mediawijsheid’. Deze week is van 9 tot en met 13 november.
In alle klassen zijn gedurende deze week activiteiten en lessen
gepland rondom dit thema. Zo gaan de kleuterklassen bijvoorbeeld
aan de slag met digitale prentenboeken (en ze laten zich graag
digitaal voorlezen, dus opgeven kan bij de leerkracht en voorlezen
kan via Teams). Ze gaan zelfs samen een digitaal prentenboek maken!
De groepen 3 en 4 gaan aan de slag met reclames, online verleidingen en gaan zelf
ook een reclame filmpje maken.
De groep 5 en 6 gaan aan de slag met het computerprogramma Hackshield dat
door de gemeente Haarlemmermeer is ontworpen om kinderen meer te leren
over online veiligheid, hiernaast besteden ze in de klas o.a. ook nog aandacht aan
de betrouwbaarheid van online informatie.
De groepen 7 en 8 doen mee aan de online game Mediamasters, hier leren ze van
alles rondom het thema mediawijsheid en strijden hiermee ook nog tegen andere
scholen in Nederland om de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ te worden.
In de afgelopen periode hebben we ermee te maken gekregen dat er nepaccounts
op diverse social media worden aangemaakt uit naam van leerkrachten van onze
school. Hiervandaan worden nare berichten verzonden naar andere collega’s.
Deze accounts worden uiteraard gerapporteerd. Wij weten niet wie deze
accounts aanmaakt, maar wij hopen door middel van de lessen die we
op school geven onze leerlingen mediawijs te maken en hen te leren dat
het strafbaar is om op social media te doen alsof je iemand anders bent.
Bureau Halt zal hier in de groepen 8 woensdag aandacht aan geven. Kijk
alstublieft thuis ook mee wat uw kinderen online doen en ga het
gesprek hierover ook aan. Mocht u iets horen over het aanmaken van accounts of
iets dergelijks, dan horen wij dit op school natuurlijk graag van u.
Wij denken op deze manier een mooi schoolbreed programma voor de kinderen
te hebben georganiseerd, zodat zij de (sociale) media bewust, actief en kritisch
kunnen gebruiken in onze maatschappij!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 4 december. 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 3 december (voor 12.00
uur) een mail te sturen naar: k.vanos@cbs-tabitha.nl of t.klazinga@cbs-tabitha.nl
Bijlage (n):
- Brief inzake ventilatie
- Brief inzake schoolfruit
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