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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha, 

De afgelopen maand is een hectische maand geweest voor ons: Er zijn een paar 

leerkrachten besmet geraakt met het Coronavirus. Hierdoor zijn twee 

leerkrachten langer uit de roulatie. Meerdere groepen hebben een tijdje in 

thuisquarantaine moeten doorbrengen en om verschillende redenen zijn er ook 

nog een aantal collega´s uit de roulatie. In verschillende groepen hebben we 

daardoor iets moeten schuiven en er zijn een aantal groepen die inmiddels een 

aantal verschillende leerkrachten voor de groep hebben gehad. Ik ben blij met de 

flexibiliteit van ons team, want, buiten de thuisquarantaineperiodes, hebben we 

alle groepen bijna iedere dag onderwijs op school kunnen bieden. Daarnaast ben 

ik ook erg trots op de kinderen, die zich er kranig doorheen slaan, ondanks dat zij 

soms de eigen juf of meester wat langer moeten missen. 

Helaas is inmiddels bekend geworden dat de maatregelen per 21 april 

waarschijnlijk nog niet versoepeld zullen worden. Ons bestuur is wel aan het 

kijken of sommige maatregelen binnen de scholen versoepeld kunnen worden. 

Ouders in de school en grote activiteiten met externe partijen zijn voorlopig 

echter nog wel uit den boze.  

De citotoetsen zijn redelijk goed gemaakt en helpen ons weer om te kijken waar 

we goed in zijn en waar eventueel nog hiaten zitten in ons onderwijs. Vanuit de 

regering is het Nationale Plan Onderwijs geïntroduceerd, waarbij we de 

mogelijkheid krijgen om eventueel door corona ontstane hiaten in ons onderwijs 

te dichten. 

Op korte termijn is het echter ons doel om de groepen zo veel mogelijk met 

leerkrachten bezet te houden. Dit vraagt veel extra inspanning en ik hoop dan ook 

op uw begrip als het af en toe een keer niet lukt. 

Wat leuk is in deze periode zijn de originele initiatieven die ook weer ontstaan, 

om bepaalde zaken toch voor elkaar te krijgen. De Creatieve Carrousel mag 

bijvoorbeeld niet groepsdoorbroken, maar je kunt natuurlijk ook binnen de 

Carrousel na twee weken van leerkracht wisselen, zodat de kinderen toch nog 

twee workshops kunnen doen, de Bovenkamer (Plusklas) werd afgelopen week 

hybride (gedeeltelijk digitaal) aangeboden, als één van de leerkrachten fotograaf 

is, kun je de schoolfotografie ook anders regelen en de Koningspelencommissie 

heeft op een creatieve manier toch nog een coronaproof sponsorloop weten te 

organiseren. Ik ben dan ook trots op de teamleden als ik zie hoe zij steeds weer in 

mogelijkheden weet te denken. 

Tot slot wordt deze maand de maand van de gekozen leerlingenraad. De 

verkiezingen vinden tijdens Koningspelen op 23 april plaats en zij zullen ook nog 

een actieve rol krijgen in de totstandkoming van ons nieuwe plein! 

Tim Klazinga 

Belangrijke data: 

12 april 

Verkeersexamen 

groep 7 en 8 

 

15 april 

MR-vergadering 

19 april 

Dag tegen het 

pesten 

21 t/m 22 april  

Cito eindtoets 

groep 8 

 

23 april 

Koningsspelen 

Verkiezingen 

Leerlingenraad 

 

24 april  

Start meivakantie 

 

9 mei 

Moederdag 

 

10 mei 

We gaan weer naar 

school! 
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Corona 

Zoals in het startstukje al aangegeven is Corona nog niet weg. Houdt u uw kind bij 

een neusverkoudheid alstublieft thuis en laat hem/haar eventueel testen. Met 

een gewone neusverkoudheid kun je de leerkracht ook aansteken en als de 

leerkracht moet testen, hebben de kinderen al snel één of twee dagen geen les. 

We zijn nu wel sinds afgelopen week door de stichting Meer Primair voorzien van 

25 sneltesten voor onze leerkrachten. Hierdoor kunnen de leerkrachten op het 

moment dat blijkt dat zij in contact geweest zijn met een besmet persoon of 

corona gerelateerde klachten hebben, snel reageren en een soort voortest 

uitvoeren. 

Ziek/absent melden 

De laatste tijd merken wij dat meer kinderen zelf melden dat ze bijvoorbeeld 

vanwege doktersbezoek of een bezoek aan de ortho afwezig zullen zijn. Of dat 

kinderen ziek worden gemeld door hun broertje of zusje. 

Het is echter de bedoeling dat u, als ouder(s)/verzorger(s), 

zelf uw kind vòòr 8.00 uur ’s  morgens telefonisch 

ziek/absent meldt. (Een extra bericht via Parro mag altijd 

maar deze kan niet altijd op tijd door de leerkrachten worden gelezen in verband 

met het opvangen van de kinderen en opstarten van de lessen, vandaar het 

uitdrukkelijke verzoek uw kind (ook) telefonisch bij ons af te melden).  

Ouderportaal 

Na de Cito-periode is het Ouderportaal afgelopen week weer opengesteld. De 

resultaten van uw kind kunnen weer door u bekeken worden. Denkt u eraan 

wijzigingen in adres, telefoonnummers en/of e-mail aan ons door te geven zodat 

de leerlingenadministratie op orde blijft? 

Veranderingen in de medische situatie (indien van belang voor school) van uw 

kind kunt u doorgeven via administratie@cbs-tabitha.nl 
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Chromebooks 

Vorige week zijn twee nieuwe chromebookkasten geleverd, met in totaal 48 
nieuwe chromebooks! Eén kast is geplaatst op het hoofdgebouw en één kast in de 
Octopus. Hierdoor hebben we nu de beschikking over in totaal circa 125 
Chromebooks! 
Dit biedt natuurlijk weer allemaal extra mogelijkheden voor 
verwerking e.d. en het brengt ons weer wat dichter bij onze 
doelstelling om uiteindelijk per 2 leerlingen één Chromebook 
tot onze beschikking te hebben (vanaf groep 3). 
We willen ook de mogelijkheden onderzoeken om eventueel 
digitaal te toetsen, zodat we makkelijker analyses kunnen en 
nog beter kunnen kijken naar de individuele groei per leerling 
(belangrijk bij eigenaarschap) 
 

Paasvieringen 

Zoals u weet hebben de Paas vieringen dit jaar in de klas plaatsgevonden. 

Na een Paasdienst met veel liedjes, hebben alle kinderen gezamenlijk 

genoten van de luxe meegenomen Paaslunch. Voor onze instroomgroep 

was het de eerste keer, maar zij genoten er niet minder van! 

Groepen 1/2 in de Amazone 

De groepen 1/2 gymmen sinds de voorjaarsvakantie ook in de 

Amazone. Dit is zo, omdat groep 1d momenteel les krijgt in het 

speellokaal in de school. De kinderen moeten nu natuurlijk iets verder 

lopen, maar het is wel leuk om te zien dat de kleuters nu een grotere 

gymzaal tot hun beschikking hebben. Dit geeft weer de mogelijkheid 

om allerlei nieuwe tikspelletjes te horen en afgelopen week hebben zij 

zelfs geoefend met een echte koprol! 

Bewegend leren 

Met het nieuwe schoolplein is het de bedoeling dat we de omgeving van de 

school nog meer gaan gebruiken om te leren. Hoe leuk dat kan zijn ziet u op 

bijgaande foto: Klokkijken te leren op het trottoir voor de school, met 

levende wijzers! De kinderen worden er erg gelukkig van 
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Leerlingenraad 

“Tabitha kiest”  

                                    

Op onze school draait het allemaal om 

onze leerlingen. Hoe kunnen we het 

beste onderwijs geven aan onze leerlingen? Hoe maken we de beste keuzes voor 

onze leerlingen? Wat vinden onze leerlingen de fijnste manier van lesgeven?   

Tot op heden hebben we deze vragen vooral met elkaar besproken maar nog niet 

eerder echt met leerlingen. Daar gaat vanaf nu verandering in komen.   

Vanaf dit jaar (mei) zal er op CBS Tabitha een leerlingenraad actief zijn. 

Zij zullen met ons meedenken over onderwijsinhoudelijke en school-

organisatorische zaken. Denkt u aan het gebruik van lesmethodes, onze thema's 

of vieringen, de sfeer op school of meedenken over ons nieuw in te richten 

schoolplein.   

De leerlingenraad zal vanaf volgend schooljaar bestaan uit 8 leerlingen uit de 

groepen 5 t/m 8 ondersteund door 2 leerkrachten.   

Vanaf volgende week zullen de voorbereidingen in de groepen 5 t/m 7 starten 

zodat wij in mei met de eerste 6 leerlingen kunnen gaan starten.   

Bovenkamer en Doorgang 
Even een update van onze activiteiten bij de 
Bovenkamer (groep 3-8) en de Doorgang (groep 1-
2). In de Bovenkamer en de Doorgang komen 
kinderen bij elkaar die een cognitief talent hebben 
en hierdoor extra uitdaging nodig hebben. We zijn 
erg enthousiast over ons onderwijsaanbod aan 
onze leerlingen. Helaas zijn we nog gebonden aan 
Coronamaatregelen waardoor we nog niet het 
groepsdoorbrokenonderwijs kunnen bieden dat 
we eigenlijk zouden willen, maar we zoeken naar 
mogelijkheden.  

We hebben op 24 maart met de Bovenkamer 
meegedaan aan de landelijke Kangoeroewedstrijd 
(een wiskundewedstrijd) en zijn heel nieuwsgierig 
naar de uitslag, deze kunnen we in mei verwachten. Maar de kinderen hebben 
genoten van de wedstrijd zelf, je kon je hersenen bijna horen kraken bij al die 
moeilijke opgaven. 
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Naast de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in de Bovenkamer werken we ook met 
leerlingen uit de groepen 1/2 in de Doorgang met uitdagende(r) opdrachten. 
Hierbij hebben we ons aanbod laten aansluiten bij het thema ‘machines’ dat ze nu 

in de klassen behandelen. We maken 
hiervoor gebruik van Lego Education, de 
Early Simple Machines Set. Hier hebben we 
opgavekaarten bij gemaakt: de kinderen 
krijgen een probleem voorgelegd en zij 
moeten hier zelf werkende oplossing voor 
bouwen die aan bepaalde eisen moet 
voldoen en aan het einde evalueren ze hun 
eigen werk. Zo moesten ze bijvoorbeeld zelf 
een handventilator bouwen voor een hele 
warme dag. Ze hebben hier enorm van 
genoten. 

Schaken en dammen : Oproep !!! 
In de Bovenkamer (en in heel veel klassen) zijn de kinderen 
gek op schaken. De schaakborden die we hebben zijn altijd in 
gebruik; heeft u thuis nog een schaakbord liggen die niet 
gebruikt wordt? Hetzelfde geldt voor damborden en 
damstenen. Wij zouden er heel blij mee zijn! 

 

Verkeersexamen 
Vandaag (maandag 12 april) vindt voor de groepen 7 en 8 

het praktijkgedeelte van het Verkeersexamen plaats. Deze 

keer ook voor groep 8 omdat het verkeersexamen vorig jaar 

wegens Corona niet heeft plaatsgevonden. Wij wensen 

iedereen daarbij heel veel succes ! 

 

Koppen bij elkaar 
6 april heeft de digitale versie van ‘Koppen bij elkaar’ helaas niet plaatsgevonden, 

i.v.m. te weinig aanmeldingen. De volgende digitale ‘Koppen bij elkaar’-

ochtend is op woensdag 12 mei (08.45 uur).  

U kunt zich hier weer voor opgeven door een mail te sturen naar: 

t.klazinga@cbs-tabitha.nl. 

mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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Schoolfoto's 2020-2021  
Vorig jaar konden de individuele foto's helaas niet gemaakt worden en dat willen 

we dit jaar voorkomen. Juf Tamara is naast juf ook fotograaf en zal deze taak dan 

ook op zich gaan nemen. Het maken van de schoolfoto's zal voor de meeste 

groepen plaats vinden op 31 mei. De andere groepen zullen 7 juni aan de beurt 

zijn. De leerkracht zal op Parro laten weten welke dag uw kind aan de 

beurt is. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind in zijn of haar mooiste 

kleding naar school komt?  

De foto's zijn voor 7,50 na te bestellen bij de eigen leerkracht.  

Hiervoor krijgt uw kind de eigen foto en groepsfoto uitgeprint mee 

naar huis. Lever dit bedrag in een envelopje in bij de leerkracht van uw 

kind met hierop de naam van uw kind, de groep en een emailadres. 

De foto's zullen dan ook nog digitaal opgestuurd worden. Juf Tamara heeft in 

overleg besloten dat 2,50 van dit bedrag naar een goed doel gaat. Uw kind 

krijgt nog een brief mee naar huis waarin dit alles ook benoemd wordt.  

Koningsspelen/Sponsorloop 
De dag van de Koningsspelen valt dit jaar op vrijdag 23 april. Normaal gesproken 
staat deze dag in het teken van sport en spel. We hebben dit jaar helaas nog 
steeds te maken met Corona. Daarom zal de Koningsspelen dit jaar anders 
worden ingevuld; namelijk met Oud-Hollandse Spelen in de klas en een 
sponsorloop.  
Bij de sponsorloop gaan we lopen voor ons schoolplein, dat binnenkort 
zal worden vernieuwd en uitgebreid. Het nieuwe schoolplein wordt er 
een waar kinderen: Bewegen Leren Ontdekken Ervaren en Interactief 
bezig zijn. Kortom een BLOEI-schoolplein. Er zijn al een aantal ideeën, 
maar om echt groots te kunnen uitpakken hebben wij uw hulp nodig. 
Daarom organiseren wij deze sponsorloop tijdens de Koningsspelen, 
zodat de dag toch in het teken staat van bewegen. Het doel van de sponsorloop is 
dus om geld in te zamelen voor ons nieuwe BLOEI-schoolplein." 

Gevonden voorwerpen. 
Ondanks dat we dit jaar niet heel veel op school hebben kunnen zijn, is 
er toch een flinke berg gevonden voorwerpen ontstaan. In de bijlage 
vindt u foto's van de vele spullen. Mocht u iets herkennen dan kunt u 
uw kind dit laten ophalen bij Meester Anton. Ook zullen we de spullen 
op 21 april uitstallen bij het hek, bij de start en sluiting van school. 
De dinsdag na de meivakantie zal alles, wat niet is opgehaald, worden 
gedoneerd aan het goede doel.
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Van de cultuurcommissie 

De afgelopen weken zijn verschillende groepen intensief bezig geweest met 
carrousel.  Op allerlei manieren is er uiting gegeven aan de lente. Zo is er 
gewerkt met penseel en verf, play-mais, vouwbladen, servetten, karton en 
prikpen. Het was mooi om de kinderen creatief te zien werken.  
In deze nieuwsbrief vindt u een beeldend overzicht van de derde carrousel. In 
mei en juni vindt de vierde en tevens laatste carrousel van dit jaar plaats.  

     
Groep 8 b heeft gewerkt aan een groepswerk voor Pasen. Prachtig 

  
In groep 5b werden er draaikaarten gemaakt met daarbij verschillende 

technieken, 3D, zand, sponsen en prikken. De resultaten mogen er zijn. 

Groep 7a is met verf en penseel aan het werk gegaan en 

hebben de mooiste zonsondergangen tevoorschijn getoverd. 

Wauw! 

 

In de groepen 4 werden er narcissen gevouwen haasje van 
servettenhaasjes. De volgende ronde zijn de kinderen aan het werk 
geweest met play-mais. De opdracht was, maak een lentelandschap. Het 
werden enorm kleurige landschappen . De kinderen hadden er veel plezier 
in om het te maken. 
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Week van het geld 
22 maart was het zover; de Week van het geld! 

De week werd geopend door hare Majesteit Koningin 

Máxima, erevoorzitter van Wijzer in geldzaken. Bij de 

opening waren ook minister Hoekstra van Financiën en 

minister Slob voor het onderwijs aanwezig. Daarnaast 

werd er iedere dag gekeken naar de Week van het geld 

journaal, waarin de hoogtepunten werden besproken, 

BN’ers te gast waren én waar 5 kinderen een spannend 

avontuur beleefden op zoek naar een onbekende schat. 

In de groepen werden allerlei opdrachten, spellen en 
oefeningen gedaan rondom dit thema! In de 
onderbouw werd er vooral spelenderwijs geoefend. 
Zo hadden de groepen 1/2 een geweldige eierfabriek 
in de klas, waar volop eieren werden gekocht! Maar 
ook in de kring en op het digibord werden allerlei 
oefeningen gedaan met geld. Het voelen en bekijken 

van munten en briefgeld is al leerzaam, maar daarnaast werden er ook allerlei 
kledingstukken gekocht via het digibord en bedragen bij elkaar opgeteld in de 
kring. 

In groep 4 gingen de kinderen aan de slag met hun eigen spaarpot, maar moest er 

deze week wel betaald worden voor o.a. toiletgebruik en het slijpen van hun 

potlood. Gelukkig kon er ook geld verdiend worden wanneer je iemand hielp of 

hard had gewerkt!  

In de bovenbouw kwam het omgaan met geld en sparen 

aan bod. De groepen 5 hebben posters gemaakt met tips 

hoe je geld kan sparen en waarvoor de kinderen graag 

willen sparen. In de gang was daarnaast een geldhoek 

gemaakt. In deze hoek stond o.a. een pot waarbij de 

kinderen konden schatten hoeveel geld erin zat. Nohemi 

uit groep 5b zat er het dichtst bij! De groepen 7 hebben 

gewerkt met een rekencircuit waarin allerlei 

geldopdrachten centraal stonden. Naast de rekenlessen, 

zijn de kinderen ook tijdens taal bezig geweest met geld, 

door te oefenen met spreekwoorden en gezegdes die over geld gaan. 

Kortom; het was een zeer geslaagde week!
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Juf Daniëlle (7B) en juf Tirza (6A)  
Afgelopen vrijdag heeft Daniëlle Tibbe haar laatste werkdag  
gehad op onze school. Zij gaat beginnen aan een mooie nieuwe 
uitdaging bij een andere school van Meer Primair. Haar 
werkzaamheden als Taalcoördinator zijn inmiddels overgedragen 
aan Caroline Brussen en Joyce van Bentem. 
Tirza Bosker gaat na de meivakantie starten met een nieuwe baan 
in het speciaal onderwijs, wat al jaren een stille wens van haar 
was. 
Wij wensen Daniëlle en Tirza heel veel succes en werkplezier op 
hun nieuwe school! 

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha  
In april mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen:  

Cato en Sophia in groep 1D 

Yavuz in groep 7B. 

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 jaar wordt, op tijd op 

onze school in te schrijven? Dit is namelijk relevant voor de bepaling van het 

aantal groepen volgend jaar. 

Volgende nieuwsbrief 
We zijn bezig om te kijken of we de nieuwsbrief korter kunnen maken en straks 

tweewekelijks kunnen versturen, om informatie sneller bij u als ouders te krijgen. 

We zullen proberen voor de meivakantie nog een nieuwsbrief te sturen. Als u als 

ouder/verzorger eventueel iets in de nieuwsbrief wilt delen, of als u suggesties of 

verzoekjes heeft, verzoeken wij u om uiterlijk 22 april een mail te sturen naar: 

t.klazinga@cbs-tabitha.nl of n.vanduivenbode@cbs-tabitha.nl 

mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl


 

 

 


