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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 

De verkiezingen naderen en de Corona-crisis is helaas nog niet ten einde. Op dit 

moment merken we op school ook dat dit gevolgen kan hebben voor ons primaire 

proces: Een aantal groepen krijgen thuisonderwijs, of hebben thuisonderwijs 

gehad, enkele leerkrachten zijn echt behoorlijk ziek geweest en hebben daar soms 

ook nog naweeën van en we merken dat er inmiddels toch ook wel een aantal 

kinderen met een besmetting te maken hebben gehad. We volgen hierbij strikt de 

richtlijnen van de GGD, dus rekenen ook op uw begrip wanneer uw kind 

onverhoopt een keer in thuisquarantaine zou moeten. Tot nu toe is het gelukkig 

beheersbaar gebleven en ben ik erg blij met de flexibiliteit van u en de kinderen 

en natuurlijk ook van onze leerkrachten. Inmiddels hebben we begrepen dat er 

wellicht op korte termijn al een sneltest op de markt komt, die ons ongetwijfeld 

gaat helpen om het primaire proces gaande te houden. Dit wordt echter wel een 

steeds grotere uitdaging. Wij zullen er alles aan doen om uw kinderen onderwijs 

te blijven geven, maar vragen wel om uw begrip als dat een keer niet lukt. De 

vervangingspool is praktisch leeg, dus alleen interne verschuiving kan sommige 

problemen oplossen. Tot nu toe is dit steeds gelukt, maar ik voorzie dat het de 

komende weken nog uitdagender gaat worden. Uiteraard zullen we u dan 

proberen op tijd in te lichten, zodat u thuis ook uw maatregelen kunt nemen. 

De voorbereidingen voor ons nieuwe schoolplein gaan gestaag door. In de 

‘Koppen bij elkaar’-sessie van afgelopen woensdag zijn verdere ideeën gedeeld 

met ouders en zijn er ook weer een paar mooie suggesties bijgekomen, 

waarmee we aan de slag willen gaan.  

Ook de ontwikkelingen rondom de leerlingenraad staan niet stil. Hier wordt u in 

de volgende nieuwsbrief over bijgepraat. 

Groep 1d is inmiddels gestart in de speelzaal. De nieuwe kinderen hebben 

het goed naar hun zin, onder leiding van, terug van weggeweest, Ina 

Bijnevelt en Pascal Emmer. Pascal gaat dus weer voor de klas en dit 

betekent dat er een gat is gevallen in de ondersteuning. Gelukkig hebben 

we dat vrij snel weer op kunnen vullen: Dinsdag 9 maart is Alfons Faber 

gestart als leerkrachtondersteuner. Hij zal samen met Naomi Jongkind en 

Megan Moen (op vrijdag) de rest van dit schooljaar de ondersteuning 

verzorgen. Alfons zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Naast Alfons hebben we op woensdag nog een nieuwe collega: Inge Kuit is 

namelijk al wat langer uit de roulatie, waardoor er een extra intern begeleider 

nodig is. Op woensdag is per 1 maart Marye Paardekooper gestart, om een stukje 

leerlingenzorg van Inge over te nemen. Ook Marye zal zich in de volgende 

nieuwsbrief aan u voorstellen.   

Tim Klazinga 

Belangrijke data: 

10 maart 

Start Cito-

middentoetsen 

 

17 maart 

Spelletjesochtend 

groep 1/2 

 

22 t/m 26 maart 

Week van het geld 

 

1 april 

Paasviering 

 

8 april 

Nieuwsbrief 8 
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Jubileumjaar  

De start van ons jubileumjaar is uitgesteld naar augustus 2021. De commissie blijft 

bezig met de voorbereidingen, maar omdat er ook een aantal activiteiten waren 

uitgedacht, vinden we het verstandig om alles een jaar uit te stellen. 

Cito-Midden 

De Cito-Midden-toetsen gaan in afgeslankte vorm nog wel afgenomen worden: 

Van 10 t/m 19 maart zullen in de groepen 3 t/m 7 de rekentoetsen worden 

afgenomen en in de groepen 5 t/m 8 begrijpend lezen. We zullen deze toetsen 

ook gebruiken om te kijken waar we eventueel nog extra op in moeten zetten bij 

onze instructielessen. De resultaten van deze toetsen zullen weer in ParnasSys 

gezet worden en voor u dus ook zichtbaar worden in het Ouderportaal.   

In verband met de invoer van de Citoresultaten is het Ouderportaal vanaf heden, 

voor wat betreft de cijfers, gesloten. D.d. 21 maart zal  het weer geopend worden. 

Ouderportaal 

We merken dat de laatste tijd niet alle verhuizingen door worden gegeven 

middels Ouderportaal. We kunnen ons voorstellen dat u het in alle drukte van de 

verhuizing vergeet, maar wilt u een eventuele adreswijziging, wijziging van 

telefoonnummer of andere wijzigingen weer middels Ouderportaal aan ons 

doorgeven? Dan blijft onze leerlingenadministratie op orde en kunnen we u in 

geval van nood goed bereiken. 

Koppen bij elkaar 

Zoals in de inleiding aangegeven is er woensdag 3 maart 

weer een ‘Koppen bij elkaar’-ochtend geweest. Onderwerp 

deze keer was de profilering van onzer school. Hierbij is 

gesproken over de 118 (!) nieuwe zonnepanelen op ons dak, 

maar ook over ons nieuwe schoolplein. We hebben 

nogmaals een aantal van onze ideeën gedeeld en er is ook 

over gesproken hoe we de omgeving van de school hier verder zouden kunnen 

betrekken. Daarnaast hebben we gekeken naar mogelijkheden om extra geld op 

te halen, om al onze ideeën te verwezenlijken. Doel is om ons plein en de 

omgeving van de school meer in overeenstemming te brengen met onze visie 

als gezonde school met veel aandacht voor bewegend leren. De volgende 

digitale ‘Koppen bij elkaar’-ochtend is op dinsdag 6 april (08.45 uur). U kunt zich 

hier weer voor opgeven door een mail te sturen naar: t.klazinga@cbs-tabitha.nl. 
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Tabitha’s got Talent 

Voor 26 maart stond weer ons open podium ‘Tabitha’s got talent’ gepland. Helaas 

kan dit, door de huidige maatregelen, in ieder geval op dit tijdstip niet doorgaan. 

We zijn aan het kijken hoe we eventueel in digitale vorm iets kunnen organiseren, 

of wellicht in kleine vorm in de eigen klassen. Uitstellen is ook een mogelijkheid, 

maar u wordt hier nog verder over geïnformeerd door de ‘open podium’-

commissie. 

Taart voor een nieuw schoolplein 

Hallo, 

Wij, Sem en Roemer uit groep 8b, zijn iets heel leuks begonnen: 

We zijn namelijk taarten aan het verkopen: Kwarktaart en Sticky Toffee Taart. 

Deze taarten worden verkocht voor Eur. 10,-. 

Van dat geld gaat een gedeelte naar Tabitha voor het nieuwe schoolplein. 

Vanaf de Voorjaarsvakantie kunnen jullie deze taarten bij ons bestellen. Dit zijn de 

foto’s van de taarten: 

                  

Roemer Nagelkerke en Sem de Ruiter (groep 8b) 

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha  

In maart mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen: 

Lennox, Jacky, Bobbi, Charo starten allen in 1d; 

Hermon in groep 4b; 

Maya in groep 6b. 

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 namelijk relevant voor de bepaling van het aantal 

groepen volgend jaar. 
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Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 8 april. Als u als ouder/ verzorger 

eventueel iets in de nieuwsbrief wilt delen, of als u suggesties of verzoekjes heeft, 

verzoeken wij u om uiterlijk woensdag 7 april (voor 12.00 uur) een mail te sturen 

naar: k.vanos@cbs-tabitha.nl of t.klazinga@cbs-tabitha.nl 



 

 

 


