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Verjaardagen 
Vanaf nu zullen we hieronder de verjaardagen van leerlingen en leerkrachten voor de komende 
twee weken vermelden (deze keer voor 3 weken, omdat er vakantie tussen zit). 

Donderdag 29 april 

Zaterdag 1 mei 

Maandag 3 mei 

Dinsdag 4 mei 

Woensdag 5 mei 

Donderdag 6 mei 

Vrijdag 7 mei 

Zaterdag 8 mei 

 

Maandag 10 mei 

Dinsdag 11 mei 

Woensdag 12 mei 

Donderdag 13 mei 

Vrijdag 14 mei 

Yara wordt 6  

Hala wordt 11 

Elena wordt 8 

Sue wordt 8 

Juf Barbara wordt 41!  

Mohammad wordt 11 

Fedde wordt 7, Sophie wordt 10 

Meike wordt 12, Mareli wordt 10, 

Nina wordt 5 

Dennis en Emily worden 8 

Nils wordt 10, Sascha wordt 11 

Thijs wordt 11 

Isabella wordt 7, juf Inge wordt 59 

Nathan wordt 8, Nikki wordt 8,  

Izzy wordt 7 

groep 1/2c 

groep 7a 

groep 4b 

groep 4b 

groep 3b 

groep 6a 

groep 3b, groep 6a 

groep 8a, groep 5a, 

groep 1/2c 

groep 4a 

groep 6b, groep 6a 

groep 6b 

groep 3a, IB 

groep 4a, groep 4b, 

groep 3a 

 

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!  

Agenda 

26 april t/m 9 mei Meivakantie! 

Woensdag 12 mei Koppen bij elkaar-ochtend 

Donderdag 13 mei Hemelvaart 

Vrijdag 14 mei Extra vrije dag ivm Hemelvaart 

Inhoud 

 Verjaardagen 

 Agenda 

 Meester Tim aan het woord 

 Schoolfoto’s  

 Sponsorloop 

 Flessenactie 
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Meester Tim aan het woord 

Zoals u ziet hebben we de uitstraling van onze nieuwsbrief iets aangepast. De stukjes zullen iets 

korter en de frequentie van de nieuwsbrief zal verhoogd worden. We merken namelijk dat de 

verbinding tussen ons als school en u als ouder/verzorger in het afgelopen jaar best onder druk is 

komen te staan. Zoals u weet werken we graag vanuit de triade kind-ouder-school. Omdat u als 

ouders/verzorgers momenteel nog steeds niet in de school mag komen, gaat er veel contact via 

mail of app, waardoor het soms lastig is de juiste toon te vinden in de communicatie.  

We zijn daarom aan het kijken hoe we de lijntjes weer korter kunnen maken, want onze 

overtuiging blijft dat we alleen samen het maximale uit onze unieke kinderen kunnen halen. Deze 

verbinding tussen school en ouders zal ook het onderwerp zijn van de digitale ‘Koppen bij elkaar’-

ochtend van woensdag 12 mei. Ik hoop dat u met mij/ons mee wilt denken over hoe we deze 

verbinding weer intensiever kunnen maken. U kunt zich aanmelden via t.klazinga@cbs-tabitha.nl. 

Tot nu toe heb ik één aanmelding gehad, dus er is nog ruimte om u aan te melden      . Ook als u 

niet bij de ‘Koppen bij elkaar’-ochtend aanwezig kunt zijn, kunt u ideeën naar mij mailen hoe we 

de afstand tussen school en u als ouder/verzorger weer kleiner kunnen maken. 

Naast dit belangrijke onderwerp, zal het voorlopig ook na de meivakantie nog een klus blijven om 

de groepen te bemensen. We zetten al onze creativiteit in, maar ik sluit niet uit dat we toch af en 

toe een thuiswerkdag zullen moeten inlassen. Dit proberen we zo veel mogelijk over de groepen te 

verdelen, zodat het niet te veel één groep treft. Zoals we het nu kunnen inschatten, zal het 

probleem vanaf 1 juni weer wat kleiner zijn, maar dan zal verdere uitval tot een minimum beperkt 

moeten blijven. Ook hier kunnen we voorlopig dus nog al uw hulp bij gebruiken. 

We merken dat de kinderen het in ieder geval weer fijn hebben op school en genieten van het 

samenzijn in de groep. Ook de vooruitzichten van een nieuw schoolplein geven veel energie en 

geven ons straks de uitstraling die we graag willen: Een Gezonde Kanjerschool, met veel aandacht 

voor bewegen(d) leren. De coronaproof sponsorloop tijdens de Koningsspelen was een groot 

succes! Samen met de flessenactie, waarover meer in deze nieuwsbrief, hopen we zoveel geld op 

te halen, dat we het gaatje tussen onze ideeën en de feitelijke kosten kunnen dichten. Onze droom 

is en blijft: Een prachtig BLOEI-plein voor de kinderen! Tim Klazinga 

 

Schoolfoto’s 

Remember the dates:  

31 mei en 7 juni worden de schoolfoto’s gemaakt. Net zoals vorig jaar zal Tamara Balvers de foto’s 

voor haar rekening nemen. Tamara heeft, naast haar baan als leerkracht op cbs Tabitha, namelijk 

ook een eigen bedrijfje in de fotografie. Voor Eur 7,50 krijgt u een individuele foto van uw kind, 

een foto van de groep van uw kind en natuurlijk een digitale foto. Een gedeelte van de kosten zal 

Tamara schenken aan een goed doel. Hier krijgt u binnenkort nog een aparte brief over. 

mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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Sponsorloop (Koningsspelen) 

Als Gezonde School met veel aandacht voor bewegen en bewegend leren, hebben we ook dit jaar 

weer meegedaan met de Koningsspelen. Daarnaast willen we heel graag vanaf volgend schooljaar 

een volledig vernieuwd beweegplein (een BLOEI-plein). Inmiddels zijn we heel ver met de ideeën, 

maar de financiering is nog niet helemaal rond. De commissie Koningsspelen heeft dit op een 

geweldige manier weten te combineren, door het organiseren van een coronaproof sponsorloop 

op Koningsdag: De kinderen uit groep 1 t/m 3 liepen zo veel mogelijk rondjes op het schoolplein en 

de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 deden dit om het veldje bij De Wilgen. Het was een erg leuke 

dag en alle kinderen hebben zo een stukje bij kunnen dragen aan het realiseren van hun eigen 

BLOEI-plein. Nu afwachten hoeveel de sponsorloop heeft opgebracht.   

 

 

De bedoeling is om deze vernieuwde nieuwsbrief iedere twee weken te laten verschijnen. Omdat het 

nu meivakantie is, zal de volgende pas over drie weken verschijnen, 

namelijk op maandag 17 mei.  

Dan ook meer over de net gekozen Leerlingenraad! 

Wij wensen u nog een prettig vervolg van uw meivakantie!  

 

  

Flessenactie 

Naast de sponsorloop is er binnen school nog een actie 

opgezet om geld te sparen voor ons nieuwe schoolplein.  

Spaar jij met ons mee?  

  

Vanaf maandag 10 mei mag iedereen lege statiegeld flessen 

mee naar school nemen om deze in één van de grote zakken 

te deponeren.  Maar let op:  

Laat jouw lege flessen eerst even aftekenen bij jouw juf of 

meester want er staat een leuke verrassing klaar voor de meest actieve klas van de school!  

  

Spaar jij met ons mee?  Lege flessen kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk 11 juni.  


