Belangrijke data:
Maandag 7
december
Carrousel groep
3 t/m 8
Woensdag
16 december
Kerstspel groepen
1/2 in speelzaal
Donderdag
17 december
Kerstviering 3 t/m 8
Vrijdag
18 december
Leerlingen 12.00
uur vrij
Zaterdag
19 december
Start Kerstvakantie
Donderdag
7 januari
‘Koppen bij elkaar’Ochtend
Vrijdag 8 januari
Nieuwsbrief 5
wordt verzonden

4
sc
ho
ol
20
’2
02

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

Nu zijn we toch echt aanbeland in de laatste maand van 2020, een memorabel
jaar, door alle perikelen rondom het Corona-virus. Ik ben supertrots op u als
ouders, de kinderen en ons fantastische team! Samen hebben we steeds naar
oplossingen gezocht en die ook steeds vrij snel gevonden. Thuisonderwijs/
thuiswerken is ineens bespreekbaar geworden, er is onderling veel begrip
geweest voor hoe iedereen met de ontstane situatie omgaat. Sinds augustus
organiseren we het onderwijs weer op school. De kinderen kunnen elkaar en hun
juf/meester zo in ieder geval weer live zien, waardoor zij ook weer kunnen
werken aan hun sociale competenties: Heel belangrijk op CBS Tabitha.
De samenwerking, die wij zo belangrijk vinden, werd weer mooi geïllustreerd
tijdens de Sinterklaasviering van afgelopen vrijdag. De maatregelen vanuit de
regering, maar ook vanuit onze stichting, maakten een normale viering
onmogelijk. De Sinterklaascommissie heeft echter, met de OR, een fantastisch
scenario uitgedacht, waarbij we, binnen de regels, de kinderen toch nog een
onvergetelijk Sinterklaasfeest hebben kunnen aanbieden:
- Geen intocht, maar Sinterklaas was al in de school;
- Sinterklaas mocht niet de klassen langs, dus kwamen de klassen bij Sinterklaas;
- Verplaatsing van gebouw mocht ook niet, dus hebben de bovenbouwklassen
allemaal een ‘Teams’-bijeenkomst gehad met Sinterklaas.
Een verslag van de dag vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Voor het nieuwe kalenderjaar staan de verkiezingen van de leerlingenraad en de
ontwikkeling van ons schoolplein op de agenda. Het schoolplein is iets wat zowel
bij de ouders, de kinderen als het team uit de tevredenheidsenquêtes kwam als
aandachtspunt. De leerlingenraad willen we gelijk een rol gaan geven bij de
ontwikkeling van het plein. Een werkgroep is momenteel heel druk bezig met
plannen maken en uitvragen. Daarnaast willen we ook graag uw mening als ouder
over een nieuw schoolplein horen. Dit zal dus ook het hoofdonderwerp zijn van de
digitale ‘Koppen bij elkaar-bijeenkomst’ van donderdag 7 januari. De laatste
‘Koppen bij elkaar’ kon helaas niet doorgaan, dus ik hoop, met dit onderwerp,
dat we veel ouders/verzorgers hebben die willen meepraten over dit
onderwerp. U kunt zich opgeven door mij een mail te sturen (t.klazinga@cbstabitha). U krijgt dan van mij een link, waarmee u kunt inloggen in de
bijeenkomst. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor onze, Coronaproof,
Kerstviering, de eerste en de tweede Creatieve Carrousel, De Gezonde School en
een aantal bijdragen uit verschillende klassen. Namens het team wil ik u in ieder
geval alvast fijne feestdagen en een gezellige Kerstvakantie
toewensen en natuurlijk hoop ik u in 2021 allemaal weer gezond
bij de poort(en) te mogen begroeten.
Tim Klazinga

1

4
sc
ho
ol
20
’2
02

Sinterklaas 2020

Afgelopen vrijdag werden de kinderen uit de groepen 3 en 4 bij de voordeur
opgevangen door de leerkrachten. Daar werd ze verzocht
om heel rustig samen de school in te gaan, omdat er mensen
in de hal lagen te slapen. Toen de kinderen de hal binnen
kwamen lopen, zagen ze om wie het ging: Sinterklaas lag op
het podium met 4 van zijn, luidsnurkende, pieten! Het was
de avond er voor zo laat geworden, dat ze besloten hadden
om dan maar op Tabitha te slapen!
Nadat de kinderen een praatje hadden gemaakt met de Sint
en zijn pieten en natuurlijk een liedje voor hun hadden
gezongen, gingen de kinderen allemaal naar hun eigen klas.
De bovenbouwklassen hadden Sint een beetje geholpen, door
prachtige surprises voor elkaar te maken.
Voor Sinterklaas was een mooi plekje geregeld in de speelzaal,
waar de kinderen keurig anderhalve meter afstand konden
houden. De rollen waren deze keer omgedraaid:
Sint ging namelijk niet in de klassen langs, maar de
groepen 1 t/m 4 kwamen één voor één bij de Sint
op visite. Daar werd gezongen, gedanst en liet Sint,
met zijn grote boek, zien dat hij nog steeds goed op
de hoogte is van alle kinderen. De
kinderen lieten verschillende vormen
van Bewegend Leren zien, om te laten
zien hoe belangrijk we dat vinden op CBS Tabitha. In de speelzaal
waren twee pieten aanwezig, terwijl de twee andere pieten lekker aan
het spelen waren met de kinderen op het schoolplein en overal
bingoballetjes aan het strooien waren (ook in De Octopus).
Pepernoten strooien mocht niet, dus werden zakjes met pepernoten
uitgedeeld.
’s Middags ging de Sint ook nog digitaal op bezoek bij de bovenbouwklassen. Dat
was in eerste instantie best even lastig op zijn respectabele leeftijd, maar na een
paar keer kreeg hij de smaak te pakken en ging het steeds sneller.
Rond 14.00 uur waren de Sint en de pieten op het plein om iedereen uit
te zwaaien. Het was een geweldige dag en we zijn superblij met hoe de
ouderraad dit allemaal georganiseerd heeft! U ziet het: Uw
ouderbijdrage wordt goed besteed, ondanks dat het soms natuurlijk best
wel improviseren is hoe we de activiteiten door kunnen laten gaan! Het
is superfijn om te zien hoe de OR dan flexibel meebeweegt en zorgt dat
activiteiten toch door kunnen gaan!
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Kerst 2020
Op donderdag 17 december willen we met
de kinderen het kerstfeest vieren. Vanwege
corona zullen dit jaar de vieringen in de
klassen zijn.
-

-
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De kleutergroepen hebben een
viering en een brunch onder
schooltijd;
De groepen 3 t/m 8 in het
hoofdgebouw houden het eten en de viering van 17.15 uur tot 19.15 uur;
De groep 5,6 en 7 in de Octopus houden het eten en de viering van 17.30
uur tot 19.30 uur.

De kinderen nemen zelf hun eten mee (feestelijk).

U mag zelf invulling geven aan het eten van uw kind. U kunt daarbij denken aan
een kleine sandwich, pannenkoekje, een stukje kaas of worst, een fruitspiesje, een
worstje in bladerdeeg, komkommer, wortel, een chocolaatje, stukje pizza. U kunt
zelf kijken wat uw kind lekker vindt en hoeveel hij of zij eet. In de groepen 3 t/m 8
hebben de kinderen daarnaast ook een bord, bestek en servet nodig.
De OR regelt (een flesje) drinken en een nagerechtje.
De kinderen van het hoofdgebouw komen door verschillende ingangen binnen en
gaan zo ook weer naar huis. Groep 3 door de hoofdingang. Groep 4 door de
ingang bij het plein, groep 7 en 8 door de kleuteringang.
Bij de Octopus mogen de kinderen van de groepen 5 en 7 door het raam bij hun
klas naar binnen en weer naar buiten, de groepen 6 kunnen gewoon door de
ingang. Dit alles om de kinderen zo veel mogelijk verspreid naar binnen te laten
komen.

Kinderen die kerstmuziek spelen
Het zou leuk zijn als er vanaf woensdag 9 december t/m donderdag
17 december kerstmuziek gespeeld zou worden door kinderen in
de hal van de school en bij de Octopus. Uw kind kan zich opgeven
bij de juf of meester. De indeling wordt daarna door juf Erika
gemaakt. Ook het door (juf) Tamara opgerichte Tabitha-koor zal
een paar ochtenden verzorgen en zal tijdens de Kerstviering op 17 december ook
een rol krijgen.
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Schrijver in de klas (door Petra van der Wel)
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In groep 5 kregen we weer een leuk bezoek van de
schrijfster Janneke Schotveld. Janneke had een
raadsel over Superjuffie, wat de kinderen al snel
doorhadden. Na het raadsel deed ze een quiz met
hoofdpersonen uit verschillende verhalen.
Uiteraard las ze ook nog een stukje voor, uit het
boek “de Ridster” en heeft ze alle vragen van de
kinderen beantwoord. (Dat waren
er heel wat 😊).
Uiteindelijk hebben de kinderen met elkaar dingen verzonnen
om zelf een verhaal te kunnen schrijven. Dat gaan we volgende
week natuurlijk doen!
Voor Janneke weg ging kregen de kinderen nog een kaart en een
bladwijzer met handtekening. Ook kregen we nog een boek voor
in de bibliotheek: “Superjuffie op de Zuidpool”.

Workshop vloggen (door Daniël de Nijs)
Het internet staat er vol mee:
‘Vlogs’.
Kijk maar eens op Youtube of
Tiktok. BN'ers, infuencers en
andere bekenden nemen je
mee in een dagje van hun
leven. Het ziet er allemaal vrij
eenvoudig uit, maar een vlog
maken is nog niet zo simpel als het lijkt.
Groep 7 heeft op dinsdag 1 en woensdag 2 december een tweedelige
workshop vloggen gehad waarin ze hebben geleerd wat er allemaal bij
komt kijken als je een goede vlog wil maken. Ze hebben zelf in
tweetallen een vlog gemaakt over een onderwerp naar keuze en hebben
ten slotte een heus 'vlogjournaal' in elkaar gezet.
Hartstikke leuk, interessant en leerzaam!"
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Creatieve Carrousel (van Louke Deurvorst, cultuurcoördinator)
Dit jaar waren de eerste twee carrousels niet groepsdoorbroken als gevolg
van de coronamaatregelen. Het enthousiasme was er niet minder om.
In de eerste weken van de carrousel viel Sint-Maarten. De kinderen van de
groepen 3, 4 en 5 zijn flink in de weer geweest met prikken, knippen,
plakken en schilderen om de mooiste lampionnen tevoorschijn te toveren.
Het resultaat mocht er zijn:
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Na twee weken werd er een andere techniek aangeboden.
In de groepen 3 ontstonden verschillende herfst creaties met eierdoppen en
prachtige versierde kaarten geschreven in de handlettering stijl,
de groepen 4 werden uitgedaagd om verschillende beesten te vouwen, of herfsttekeningen te schilderen met verf of wasco.

De kinderen in groep 5b zijn gaan borduren. De meeste kinderen kozen een
borduurkaart maar twee kinderen hebben zelf wat getekend.
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De groepen 6 mochten vriendschapsarmbanden vlechten en oefenen met
handlettering.
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In groep 6b is de tweede carrousel ronde gestart met het maken van sfeerhuisjes
op het raam. Eerst ontwerpen, daarna knippen en prikken en vervolgens
versieren. U kunt ze bewonderen vanaf buiten!

In de groepen 7 werd er van zelfgemaakte foto's een regenboog gevormd die
achter in de klas op het prikbord verscheen. De kinderen vonden de opdracht heel
leuk! Het eindproduct is prachtig
Een andere activiteit in de groepen 7 was het vouwen 2.0. Zij maakten een
ingewikkeld, maar gaaf vouwwerk. Hun hersens moesten zij laten kraken om deze
prachtige ster in elkaar te zetten.
De tweede ronde van de carrousel voor groep 7b bestond uit schilderen. Zij
leerden het verschil tussen een achtergrond en een voorgrond. Eerst werden er
verschillende foto's en schilderingen van avondlicht bekeken. Vervolgens hebben
de kinderen zelf een avondlicht schildering gemaakt. De week daarna mochten zij
een silhouet tekenen en/of knippen uit zwart papier die op de schildering geplakt
gaat worden. Op de foto's zijn de mengkleuren en schilderingen te zien.
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In de groepen 8 stonden kunstenaars centraal. Groep 8b heeft zich
beziggehouden met Piet Mondriaan. Groep 8a mocht zelf een kunstenaar
uitzoeken, daar een werkstuk over maken en aan elkaar een presenteren. Zo
kwam o.a. Picasso voorbij, maar ook Banksy, Hockney en Vermeer.
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U ziet het: Binnen de Creatieve Carrousel krijgen de kinderen allerlei technieken
aangeboden, om creatief bezig te zijn. Ook gedegen creatieve vorming vinden wij
op CBS Tabitha erg belangrijk voor de kinderen.

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
Allereerst zijn er in november nog drie extra kinderen bij ons op
school gestart:
Kick is gestart in groep 4B
Jacky en Sarah zijn gestart in groep 7A
In december verwachten we nog Amy en Hanna in groep 1/2B.
Van harte welkom allemaal: We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
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Van de Gezonde Schoolcommissie
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CBS Tabitha is een gezonde school en is bezig om naast beweging ook een
certificaat voor voeding te krijgen. Om alvast wat ouders bewust te maken van
het belang van gezonde voeding delen we wat leuke feiten en fabels. Deze
kunnen de ouders helpen in het maken van keuzes tijdens deze feestdagen
maand. Weet u het juiste antwoord?
‘Suikers zijn nodig om energie te hebben om te kunnen leren’
Fabel: Suikers zijn een vorm van koolhydraten.
Het nadeel van suiker is dat dit leidt tot een snelle piek in energie en
de bloedsuikerspiegel (stuiterkindjes). En kort daarna volgt een grote
dip (moeie&zeurkindjes). Het lichaam moet namelijk hard werken
om deze suiker af te breken. Koolhydraten zijn wel nodig om goed te
leren en functioneren. Maar laat dit liever geen (slechte) suikers uit
snoepjes/repen/koeken zijn. Voor het tienuurtje dus geen
ontbijtkoek, giraffenstengels of sultana’s. Wel fruit, ongezouten
ongebrande nootjes. Tip: ‘appeltaart zonder korst, dat zijn appelstukjes met
kaneel erover en een paar rozijnen erdoor roeren. Mmmmmm! Of een
hardgekookt ei, waar je een leuk snoetje/figuurtje op tekent
!

‘Water is beter dan Wickypakjes of fruitsapjes’
Feit: "Eén à twee glazen suikerhoudende dranken per dag lijdt tot
gewichtstoename en verhoogt het risico op diabetes type 2.”
Dat geldt ook voor fruitsap en gezoete zuiveldranken. In een Wicky pakje zit
14,4 gram suiker. Dit staat voor 3,6 suikerklontjes. Drink dus liever water!
Wil je je suikerinname verminderen, begin dan eens met gewoon water te
drinken bij het eten. Houd je kind van een smaakje? Voeg dan wat hele vruchten,
komkommer of kruiden bladjes als munt of basilicum toe voor verfrissing. Wil je
het leuk en interessant maken? Plak dan een stoere sticker op de waterfles en je
hebt een superpowerdrankje getoverd! Of laat je kind zelf een label maken voor
om jouw dopper.
‘Superpowers voor jouw kind haal je alleen uit superfoods’
Fabel: wees gerust jouw kind hoeft echt niet aan de spirulina, quinoa, goji an
acai. Hier zitten wel veel goede anti oxidanten in die je weerstand verhogen.
Maar als je voeding geeft dat verantwoord is (dus geen kant-en-klaarpakjes), kun je het ook prima van de versafdeling uit de eigen supermarkt
halen. Eet voeding dat past bij het seizoen. In dit seizoen zijn boerenkool of
mandarijnen perfect voor een boost in de vitamines. Koop deze herfst eens
pastinaak of winterpeen en laat het je kind zien, ruiken, en proeven.
Leerzaam hoor! Wortel is niet alleen gezond voor het paard van Sinterklaas.
Geschreven door Florence Damen | vitaliteit&leefstijlcoach | ouder op school & lid van de
commissie gezonde school
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Kerststal en Sterrenjacht.
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Volle Kerstdiensten kunnen niet dit jaar, maar het moet wel een mooie Kerst
worden. In ‘De Lichtkring’ is daarom een levensgrote Kerststal gebouwd. Je kan de
Kerststal bezoeken op woensdag 23 december van 15.00 uur tot 17.00 uur en op
donderdag 24 december van 16.00 uur tot 19.00 uur. Als je komt wordt er een
kort Kerstspel opgevoerd en er is warme chocolademelk.
Kinderen kunnen verkleed komen als herder, Maria, koning
of schaap naar de stal komen en mogen in de stal op de
foto! Je moet je wel eerst aanmelden via
bit.ly/lichtkringkerststal en een tijdslot kiezen. Het adres
van De Lichtkring is: Lunenburgdreef 70. Inlichtingen bij
Coen Wessel c.wessel@pghoofddorp.nl .
Kan je niet wachten? Ga dan vanaf 9 december op Sterrenjacht in Toolenburg en
Pax, net als de Wijzen uit het Oosten. Bij heel veel huizen hangt een speciale ster
met een letter. Spoor de huizen op en schrijf de letter op je bingokaart. Als je je
bingo-kaart bij de Kerststal inlevert, krijg je een klein cadeautje. De bingo-kaart en
een ster-adressen-overzicht kan je krijgen bij Kathleen Ritsema,
k.ritsema@gmail.com.

De Kinderkunstdagen bij Pier K!
Wat was het een gek jaar. Een jaar waar we veel te
weinig leuke dingen hebben mogen doen. Maar
daar brengen we in de kerstvakantie wel
verandering in. We sluiten 2020 af met een gezellig
en creatief feest! Het thema deze kerstvakantie is:

Glitter & Gangster!
We spelen toneel en gaan op zoek naar een diamant; vilten een boevenmasker;
maken muziek in de Glitter & Gangsterband, we tekenen en schilderen ….en nog
veel meer. Doe je met ons mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp, 21, 22 en 23 december 2020, 10:00 - 15:45 uur
De kosten bedragen € 28,- per dag (inclusief lunch) of € 75,25 voor 3 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via
023 5669565 of via info@Pier-k.nl
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Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 8 januari. 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 7 januari (voor 12.00 uur) een mail te
sturen naar: k.vanos@cbs-tabitha.nl of t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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