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Verjaardagen
(Nog en alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!
Maandag 21 februari
Dinsdag 22 februari
Woensdag 23 februari
Donderdag 24 februari
Zaterdag 26 februari
Zondag 27 februari

Dinsdag 1 maart
Donderdag 3 maart

Zaterdag 5 maart
Zondag 6 maart
Maandag 7 maart
Donderdag 10 maart
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
Maandag 14 maart
Dinsdag 15 maart
Donderdag 17 maart
Vrijdag 18 maart

Jesse werd 4 jaar (welkom op Tabitha!)
Bo werd 5 jaar
Shiven werd 6 jaar
Jazzlyn werd 4 jaar (welkom op Tabitha!)
Siem werd 5 jaar
Martijn werd 12 jaar
Daan werd 4 jaar (welkom op Tabitha!)
Amy werd 11 jaar
Fabian werd 7 jaar
Ravi werd 7 jaar
Hidde werd 6 jaar
Benjamin werd 11 jaar
Dounya werd 11 jaar
Amy werd 7 jaar
Falco werd 4 jaar (Welkom op Tabitha!)
Juf Pascal werd 51 jaar
Loïs werd 11 jaar
Beyza werd 9 jaar
Matthijs werd 10 jaar
Riley wordt 11 jaar
Tyler wordt 11 jaar
Feike wordt 11 jaar
Lennox wordt 5 jaar
Sara wordt 10 jaar
Jacky wordt 5 jaar
Bobbi wordt 5 jaar
Rosalie wordt 11 jaar
Sem wordt 12 jaar
Morgan wordt 4 jaar (welkom op Tabitha!)
Samia wordt 7 jaar
Ceylin Su wordt 9 jaar

Groep 1/2c
Groep 1/2b
Groep 3a
Groep 1/2a
Groep 1/2a
Groep 7a
Groep 1/2d
Groep 7a
Groep 3a
Groep 3b
Groep 3a
Groep 6a
Groep 7b
Groep 3a
Groep 1/2

Charo wordt 5 jaar

Groep 1/2d
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Groep 7b
Groep 4b
Groep 6a
Groep 7b
Groep 7b
Groep 7b
Groep 1/2d
Groep 6b
Groep 1/2a
Groep 1/2a
Groep 6a
Groep 8a
Groep 1/2
Groep 3b
Groep 5b
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Agenda
Maand maart

Lessen Beeldende vorming van een kunstenaar in alle
klassen
Tabitha’s got Talent (uitgesteld naar woensdag 11 mei)
OR-vergadering
Kanjerlessen met ouders (uitgesteld naar de week van 610 april)
‘Koppen bij elkaar’-ochtend
Grote Rekendag

Woensdag 9 maart
Maandag 14 maart
Week 14-18 maart
Maandag 21 maart
Donderdag 24 maart

Meester Tim aan het woord
Langzamerhand gaan we richting het einde van de coronacrisis. Helaas dient zich de volgende
crisis echter al weer aan, door de inval van Rusland in Oekraïne. Onze gedachten zijn natuurlijk bij
de Oekraïense families op onze school, die het momenteel extra zwaar hebben, omdat veel familie
van hun nog in oorlogsgebied zit. Afgelopen vrijdag hebben we, samen met
De Wilgen, een vrachtwagen gevuld met allerlei hulpgoederen. Deze is dit
weekend richting Oekraïne vertrokken. De lading vertegenwoordigde een
waarde van circa EUR 625,- (ongeveer EUR 1,- per kind), gesponsord door
onze Stichting Meer Primair. Zo hopen we als school ook ons steentje bij te
dragen. Vandaag is de landelijke inzamelactie en we hopen natuurlijk dat we zo veel mogelijk
Oekraïense families kunnen helpen, om goed door deze crisis heen te komen.
Met betrekking tot de coronacrisis zijn afgelopen week een aantal veranderingen doorgevoerd,
maar we blijven, zoals reeds eerder gecommuniceerd, minimaal tot 15 maart nog even
terughoudend met het toelaten van ouders/verzorgers in de school (bij de start en aan het eind
van de lesdag). Oudergesprekken kunnen wel weer op school plaatsvinden. In de week van 15
maart zullen we u op de hoogte brengen hoe we het, gefaseerd 's ochtends en 's middags weer
ouders toelaten in de school, gaan vormgeven.
Voor komende week stonden de ‘Kanjerlessen met ouders’ en ‘Tabitha's
got Talent’ gepland. We hebben besloten om deze allebei nog even uit te
stellen: De Kanjerlessen met ouders vinden nu in de week van 6-10 april
plaats en ‘Tabitha's got Talent’ wordt verplaatst naar mei.
De maand maart staat in ieder geval in het teken van kunst: In alle klassen komen echte
kunstenaars in de klas en zij komen ook extra lessen geven over beeldende vorming.
Mijn streven is om de volgende ‘Koppen bij elkaar’-ochtend weer fysiek in de hal te doen. Het
afgelopen jaar is dit natuurlijk meestal digitaal gedaan, waarbij we tot maximaal 5 deelnemers zijn
gekomen. Ik hoop dat we, door de volgende bijeenkomst weer fysiek te doen, nu weer kunnen
komen tot 10 deelnemers, wat regelmatig is gelukt voor de coronacrisis. Dit zijn de momenten
waarbij u zelf ook uw stem als ouder kunt laten horen, een stem die onze school erg belangrijk
vindt.
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Nogmaals zou ik de aanstaande nauwere samenwerking met De Wilgen
onderwerp van de ‘Koppen bij elkaar’-bijeenkomst willen maken. Als u zelf een
onderwerp heeft, dat u graag een keer in zo'n bijeenkomst wilt bespreken, kunt u
mij altijd een mail sturen. De volgende (fysieke) bijeenkomst zal zijn op maandag
21 maart. We starten dan om 08.45 uur. Opgeven kan via t.klazinga@cbstabitha.nl, maar u kunt ook altijd op de dag zelf nog een kop pakken om even mee
te praten over het onderwerp.
De komende periode zal in het teken staan van de formatie voor volgend jaar en daarnaast is het
ook altijd goed om even terug te kijken op de afgelopen periode en daar juist ook de positieve
punten uit te halen. We hopen in ieder geval u weer meer te gaan ontmoeten, dus als u algemene
vragen of suggesties heeft: Spreekt u mij gerust een keer aan! Tim Klazinga

Zelftesten groep 6, 7 en 8
Zoals u in de mail van 27 februari over de verdere versoepelingen van de coronaregels heeft
kunnen lezen, blijft het dringende verzoek voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en onderwijspersoneel
om twee keer per week een zelftest te doen. Afgelopen week hebben wij dus ook weer vier
zelftesten meegeven aan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.
Komende week zullen we ook aan de gezinnen met kinderen in de groepen 1 tot en met 5
zelftesten verstrekken. Zij krijgen komende week allemaal twee testen mee naar huis. Als dit niet
genoeg is en u uw kind voor de zekerheid extra wilt laten testen, kunt u ook zelftesten bij ons
aanvragen. U kunt dan een mail sturen naar administratie@cbs-tabitha.nl.

Mailadres administratie
Naast het mailadres van de directie, is nu ook het mailadres van de
administratie op de website geplaatst. Wij verzoeken u al uw
administratieve vragen en opmerkingen (voortaan) te mailen naar
administratie@cbs-tabitha.nl. De administratie zal deze mail verwerken
en indien noodzakelijk met de directie bespreken.
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Nieuws uit de MR
Op de website van CBS Tabitha vindt u, onder het kopje
MR, de informatie betreffende de plannen rondom Tabitha
en de Wilgen. Op verzoek van het bestuur hebben wij een
eerste advies gegeven met betrekking tot het
voorgenomen besluit tot duurzame samenwerking met De
Wilgen.
Dit advies is te lezen op onze pagina op de website. Het
bestuur heeft enthousiast gereageerd op het advies en de voorstellen die wij hierin hebben
gedaan.
Het proces wordt begeleid door een externe professional die ons helpt om de samenwerking in
goede banen te leiden en oog te hebben voor de verschillende belangen.
Wij hebben alle vertrouwen in een goed verloop van het proces.
Met regelmaat houden wij u onder het kopje MR op de hoogte van gang van zaken.

Parkeren rondom de school
De laatste tijd komen er weer veel klachten uit de buurt over het verkeersgedrag van ouders
rondom de school: Er wordt regelmatig dubbel geparkeerd, of geparkeerd op plekken waar het
niet mag en het is weer erg druk met auto’s. Inmiddels is dit ook
doorgegeven aan de gemeente en de gemeente stuurt extra
handhavers, om het verkeersgedrag in de gaten te houden.
Zeker nu het mooie weer er weer aan komt, blijft ons advies: Breng
uw kind zo veel mogelijk niet met de auto naar school. Lopend of op
de fiets is gezonder en het leidt tot minder verkeers-/
parkeerproblemen rondom school. Als je met de auto naar school
komt: Parkeer de auto dan op een plek waar het mag. Dit is prettiger
voor de omwonenden en veiliger voor de kinderen, dus we hebben er
allemaal iets aan!
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Nationale voorleeswedstrijd
In februari heeft Demi uit groep 8b onze school vertegenwoordigd bij de regionale
voorrondes van de Nationale voorleeswedstrijd.
Helaas was de voorleeswedstrijd, net als vorig jaar, online en moest Demi thuis een
voorleesfilmpje insturen, waarin ze in het kort iets over het boek vertelde en er een
stukje uit voorlas. Het is een geweldig leuk filmpje geworden, waarin ze ontzettend
goed voorgelezen heeft.
Zo goed, dat ze de tweede prijs gewonnen heeft! Ze kreeg een
prachtige zilveren medaille toegestuurd en een mooie oorkonde!
Wij zijn als school heel erg trots op onze voorleeskanjer en kijken al
uit naar de volgende voorleeswedstrijd in oktober. Ondertussen blijven we in alle
klassen goed oefenen met (voor) lezen en proberen we thuis en oip school zoveel
mogelijk leeskilometers te maken! Leest u thuis met ons mee!?!

Lustrumactiviteit februari
Heel Tabitha bakt!
De maand februari stond in het teken van Heel Tabitha Bakt! In alle klassen is allerlei heerlijks
gebakken, kijkt u maar!
We hebben heerlijk gesmuld, op naar de volgende lustrumactiviteit!

Pizza!
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Koek!

Cake!
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Appelflappen!

De groepen 8 hebben hun baksels, in verband met de drukte rondom de advisering, nog heel even
uitgesteld. Zij zullen deze maand een dag lang aan allerlei baksels werken. De fotocollage van deze
bak-activiteiten kunt u terugvinden in de volgende nieuwsbrief.
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