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Belangrijke data:

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

12 februari
Rapport mee

Inmiddels zijn we alweer een week onderweg na de lockdown. Het was best een
hectische week door de stevige sneeuwval en de koude nachten, maar alle
groepen hebben gelukkig weer iedere dag fysiek les gehad en sneeuw en ijs
nodigen natuurlijk ook erg uit om vooral lekker naar buiten te gaan om te sleeën
en sneeuwballengevechten te houden. Op woensdag
stonden de gymlessen zelfs helemaal in het teken van
winterse buitenspelletjes! Daarnaast was het met dit
weer geen straf om naar het gymlokaal in Pax te
lopen. Het allerleukste was natuurlijk de op het plein
bij het hoofdgebouw door meester Anton gecreëerde
ijsbaan. Het duurde toch nog iets langer voor we er
op konden, maar vanaf woensdag werd hier in de
pauzes veelvuldig gebruik van gemaakt.
Iedereen is de thuiswerkperiode weer redelijk ongeschonden doorgekomen en we
staan weer met veel plezier ter beschikking van uw kinderen. Ten opzichte van de
eerste lockdown waren de padlets een mooie verbetering, waardoor het
programma voor iedereen continu duidelijk was en we ook wel trots zijn op de
vele positieve reacties die we van u als ouders hebben teruggekregen. Wij willen
onze ogen echter ook niet sluiten voor mogelijke verbeteringen, dus er komt nog
een evaluatie-enquête naar u toe, waarmee u ons kunt helpen om eventueel
thuisonderwijs nog strakker georganiseerd te krijgen. We willen immers graag
samen met u het beste onderwijs voor de kinderen vormgeven.
Wat we sowieso meenemen uit deze periode zijn de mooie voorbeelden van
eigenaarschap van de kinderen die we hebben gezien: Kinderen die hun eigen
planning maakten, leerlingen die zichzelf in konden tekenen voor bepaalde
instructies, het op een andere manier leren kijken naar de kinderen en het
vaardiger worden op het gebied van ICT. Ik heb genoten van de creatieve
uitspattingen van leerkrachten, maar ook van de kinderen! Toch is het fijn om de
kinderen weer op school te hebben en ze weer ‘in het echt’ te zien.
In deze nieuwsbrief soms een terugblik, maar soms ook een vooruitblik, met
name op het gebied van de ontwikkeling van ons schoolplein. De afgelopen twee
digitale ‘Koppen bij elkaar’-ochtenden zouden hierover gaan, maar helaas was er
vanuit u als ouders te weinig animo om de ochtend door te laten gaan. Omdat wij
als school het wel een belangrijk onderdeel vinden van ons jaarplan, wil ik het nog
één keer onderwerp maken van de ‘Koppen bij elkaar’-ochtend op woensdag 3
maart (vanaf 08.45 uur). U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar:
t.klazinga@cbs-tabitha.nl. Nog één week en dan is het al weer voorjaarsvakantie.
Ik wens u alvast een fijne voorjaarsvakantie en ontmoet u graag bij het hek.
Tim Klazinga

17 en 18 februari
Rapportgesprekken
adviesgesprekken
met alle ouders

19 t/m 27 februari
Voorjaarsvakantie
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Speurtochten (namens
meester Jorn)

Wat was het een succes; de logo
speurtocht door de wijk! Heel veel
kinderen hebben meegedaan en de
gevonden adressen ingeleverd.
Wat opviel was dat ook veel kinderen samen hebben gelopen,
wat natuurlijk ook superleuk is! Uiteindelijk kan er maar één
inzending winnen, maar wat heeft iedereen zijn best gedaan. Ik
wil ook iedereen, die een logo op het raam heeft aangebracht,
bedanken. Zonder jullie had het niet gewerkt. De inzending met
de meeste logo's is die van Dex (4A) & zijn zusje Maud (1C). Zij
vonden wel 59 logo's! Van harte gefeliciteerd; de beker gaat
jullie kant opkomen.
Ook de grote lockdown-speurtocht (waarbij sommige leerlingen wel
tweeëneenhalf uur onderweg geweest zijn) en de fotospeurtocht (waarbij een
diner voor 4 personen bij de Lieveling te winnen was) waren erg geslaagd! U ziet
het: Op Tabitha zijn we volop in beweging!
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Schoolpleincommissie

In deze lastige en uitdagende dagen van thuisonderwijs en afzondering, die we
hopelijk binnenkort achter ons kunnen laten, is het extra duidelijk geworden hoe
belangrijk het is om met je vriendjes, vriendinnetjes en klasgenootjes buiten te
kunnen spelen.
Bij ons op school bestaat er een schoolpleincommissie. Deze heeft dan ook de
koppen bij elkaar gestoken om te gaan kijken wat we in de nabije toekomst
zouden kunnen gaan doen om ons, toch wel wat verouderde schoolplein te
kunnen verbeteren. Niet alleen zijn we aan het kijken om het speelplezier te
vergroten maar ook of we de functionaliteit hiervan kunnen uitbreiden. Dit was
ook één van de belangrijkste aandachtspunten uit de tevredenheidsenquêtes.
•

We hebben de afgelopen jaren gezien dat bijvoorbeeld buitenles erg
bevorderlijk is voor de concentratie en ontwikkeling. Helaas zijn er op dit
moment maar weinig opties om hier gebruik van te maken. We willen dan
ook graag meerdere locaties om de school gaan creëren om dit mogelijk
te maken. We hebben om de school naast het bestaande schoolplein nog
twee grasvelden welke door ons niet gebruikt worden, maar wel door de
viervoeters van onze naaste buren. Aangezien u ook begrijpt dat dat niet
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de bedoeling is willen we deze ruimtes omheinen en invulling te geven
aan deze wens, zodat de kinderen er veel plezier aan kunnen beleven.
We streven ernaar om een heel divers schoolplein te creëren. We hebben
alle aspecten welke voor de school belangrijk zijn samengebracht in één
woord, BLOEI. Bewegen, Leren, Ontdekken, Ervaren, Innovatie.
We vinden het belangrijk om bij de ontwikkeling van dit plan ook de
kinderen en ouders te betrekken. Daarom wordt er ook hard gewerkt aan
het vormen van een leerlingenraad die dan ook ideeën kunnen inbrengen
om de wensen van de kinderen te vertegenwoordigen.
Hierbij een kleine sneakpeak van een van de vele plannen:
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Afscheid (juf) Nienke

Per 1 februari is (juf) Nienke (Lissenberg) begonnen aan haar nieuwe
baan. Zij heeft de scepter in groep 6b overgedragen aan (juf) Tamara
(Balvers). Naast de muzieklessen op dinsdag en de extra ondersteuning
op maandag, zal zij nu dus ook op woensdag en donderdag weer vast
voor de klas staan. We wensen haar daarbij veel succes! Uiteraard
wensen we Nienke veel succes en willen we haar graag bedanken voor
haar harde werken en haar altijd flexibele opstelling. Door haar flexibele
opstelling zijn we haar gelukkig nog niet helemaal kwijt: Totdat er een vervanger
gevonden is, zal zij één dag in de week nog het onderwijs in groep 5a verzorgen.

Babynieuws
(Juf) Cynthia van groep 8a en haar vriend Robbie zijn in blijde verwachting
van hun eerste kindje. De kleine wordt begin augustus verwacht. Namens
het hele team feliciteren wij hen van harte!
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Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
In februari mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen:
- Bo en Siem zullen (samen met Joshua, David en Mark) starten in
de instroomgroep. Bij de start zullen hier ook de kinderen die in
maart 4 worden aan worden toegevoegd;
- Nebieal is gestart in groep 5A;
- Nebieal’s broertje Hermon start per 1 maart in groep 4B.
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Van harte welkom allemaal: We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
Denkt u er aan om een broertje of zusje die dit jaar nog 4 wordt op tijd op onze
school in te schrijven? Dit is namlijk relevant voor de bepaling van het aantal
groepen volgend jaar.

Volgende nieuwsbrief
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De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 5 maart. 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 4 maart (voor 12.00 uur) een mail te
sturen naar: k.vanos@cbs-tabitha.nl of t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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