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Verjaardagen
Agenda
Meester Tim aan het woord
Schoolvoetbal
Kunstenaar in de klas bij groep 4b
Crash-museum groep 7b
Lustrumactiviteiten maart

Verjaardagen (Nog en alvast gefeliciteerd!)
Maandag 21 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart

Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart
Woensdag 30 maart
Vrijdag 1 april
Zaterdag 2 april
Maandag 4 april
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april

Zaterdag 9 april
Zondag 10 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Zaterdag 16 april

Zondag 17 april
Maandag 18 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

Noë-Meley werd 5 jaar
Hailey werd 10 jaar
Alex en Apple werden 10 jaar
Bas werd 8 jaar
Lynn werd 6 jaar
Kathelijne werd 10 jaar
Radi werd 4 jaar (welkom op Tabitha!)
Pim werd 12 jaar
Juf Hester werd 47 jaar
Jay werd 6 jaar
Luaan werd 10 jaar
Juf Agatha werd 52 jaar
Marie werd 8 jaar
Juf Burcu werd 42 jaar
Noah werd 9 jaar
Fay werd 9 jaar
Karin werd 8 jaar
Sarah werd 12 jaar
Emma werd 7 jaar
Valerie werd 10 jaar
Juf Caroline werd 53 jaar
Anthony en Lola werden 7 jaar
Noah werd 12 jaar
Vince werd 9 jaar
Caity wordt 8 jaar
Mila wordt 8 jaar
Benthe wordt 9 jaar
Juup en Julia worden allebei 9 jaar
Val
Meester Anton wordt 43 jaar
Bram wordt 4 jaar (Welkom op Tabitha!)
Tygo wordt 8 jaar
Rosanne wordt 6 jaar
Zuzanna wordt 11 jaar
Cato wordt 5 jaar
Meester Ogi wordt 59 jaar
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Groep 1/2d
Groep 6b
Groep 6a en 6b
Groep 4b
Groep 1/2a
Groep 6b
Groep 1/2d
Groep 7b
Groep 1/2a
Groep 6a
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5a
Groep 4b
Groep 8b
Groep 3b
Groep 6a
Groep 3a
Groep 8a
Groep 5a
Groep 4b
Groep 4b
Groep 5b
Groep 5b
Groep 1/2b
Groep 1/2
Groep 4a
Groep 1/2a
Groep 7b
Groep 1/2c
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Agenda
Donderdag 14 april
Goede Vrijdag 15 april t/m Paasmaandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 en donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Paasviering
Alle kinderen vrij i.v.m. Pasen
Studiedag (alle kinderen vrij)
Eindcito groepen 8
Koningsspelen
Meivakantie

Meester Tim aan het woord
Wat heb ik afgelopen week weer genoten van
de Kanjerlessen in onze school! Het was mooi
om te zien hoe u als ouder/verzorger ook
fanatiek deelnam aan de lessen, maar bovenal
was het fijn om u weer in de school te mogen
ontvangen. Ik hoop dat u met mij eens bent dat deze lessen erg
belangrijk zijn en een belangrijk onderdeel van de identiteit van onze
school. Uiteraard is het cognitieve gedeelte belangrijk op onze school,
maar ook het respectvol omgaan met elkaar, maakt Tabitha die unieke,
gezonde Kanjerschool, waar ik zo apetrots (om in Kanjertermen te
blijven) op ben.
De maand april is altijd een maand met veel ‘gaten’ in verband met Pasen, de Koningsspelen en
natuurlijk ook de start van de Meivakantie. Tot de Meivakantie zullen we daarom ook de afspraken
met betrekking tot ouders in de school zo houden als ze nu zijn. Omdat we het echt belangrijk
vinden om u te blijven ontmoeten, zullen we na de meivakantie de school gedurende twee weken
weer helemaal openstellen voor u. Na twee weken zullen we evalueren of we dit doorzetten ja of
nee. Belangrijk hierbij is wel dat u de lessen zo weinig mogelijk verstoord: U mag meelopen, maar
we verwachten dat u uiterlijk om 08.30 uur de school weer heeft verlaten, zodat wij rustig kunnen
beginnen met de lessen. Uiteraard zullen we ook momenten plannen wanneer u wat langer in de
klas kunt blijven. Wij gaan de weken na de meivakantie een beroep op u doen om gedoseerd mee
naar binnen te gaan. Corona heeft namelijk in ieder geval één positief effect gehad: Het
bijgedragen heeft aan de zelfstandigheid van de kinderen. Graag dus alleen meelopen als u even
kort iets aan de leerkracht wilt vragen, of wanneer u het gevoel heeft dat u de klas van uw kind
echt te lang niet van binnen heeft gezien.
In deze Nieuwsbrief vindt u bijdragen van verschillende groepen, want er gebeurt natuurlijk veel in
een lustrumjaar: In februari hebben we veel gebakken, in maart veel met verschillende vormen
van kunst gewerkt en spelletjes gespeeld en april gaan we los tijdens de Koningsspelen, waarbij we
dit jaar, samen met De Wilgen, echt zullen uitpakken op de velden van vv Hoofddorp.
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Omdat we na de meivakantie weer volledig opengaan, leek het mij een goed
idee om dan ook weer een echte, ouderwetse ‘Koppen bij elkaar’-ochtend te
organiseren. Dit zal dan zijn op woensdag 11 mei. Uiteraard gaan we dan even
kijken hoe de eerste dagen met volledige openstelling zijn gegaan, is er ruimte
om vragen te beantwoorden over de intensievere samenwerking met De Wilgen
en wil ik ook ruimte geven aan een onderwerp dat u in kunt brengen.
Geef u dus op via t.klazinga@cbs-tabitha.nl of pak een kop, als u toch binnen bent, ik vul deze voor
u met koffie of thee en ga graag het gesprek met u aan. We starten dan om 08.45 uur.
Het schoolvoetbal is ook weer begonnen. Verschillende groepen hebben hun eerste wedstrijden al
gespeeld en dat gaat de komende weken nog verder. In deze nieuwsbrief een kort verslag van de
groepen 7 en 8. In totaal doen we met 13 teams mee!
Woensdag en donderdag voor de Koningsspelen is het voor de kinderen van groep 8 tijd voor de
eindcito. De schooladviezen zijn natuurlijk al gegeven, maar het voelt voor de kinderen van groep
8 toch vaak als de laatste etappe op de basisschool. Toch wordt er ook na deze toets in groep 8
nog hard geleerd, maar het oefenen van de musical zal natuurlijk een prominentere plek in gaan
nemen en de groepen gaan natuurlijk weer voor het eerst sinds 3 jaar op een echt schoolkamp,
buiten school! De groep 8-leerkrachten zijn al druk met de voorbereidingen bezig en het belooft
weer een geweldig kamp te worden, waar de kinderen op de fiets naar toe gaan! De formatie voor
volgend schooljaar is bijna rond, dus we gaan er in alle rust dit schooljaar nog een paar prachtige
maanden van maken. Tim Klazinga

Schoolvoetbal
Op woensdag 30 maart werd het schoolvoetbal toernooi voor de groepen 7 en 8 gespeeld op het
terrein van SV Overbos. Elk team was ingedeeld in een eigen poule en moest drie wedstrijden
spelen. Groep 8 ging er vol voor en heeft erg goed gespeeld. Zij hebben 2 wedstrijden gewonnen
en 1 helaas verloren. Dit resulteerde in een knappe tweede plaats in hun poule. Groep 7 heeft ook
erg goed gespeeld en zelfs alle 3 hun poulewedstrijden gewonnen. Hiermee zijn zij eerste in hun
poule geworden en mogen ze op 20 april terugkomen voor de volgende ronde!
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Kunstenaar in de klas bij groep 4B
De beeldende lessen in groep 4b waren een groot succes!
De kunstenaar liet de kinderen in 3 lessen ervaren wat kunst was, waarbij hij zich in onze groep
richtte op het onderwerp: 'de stijl' van Rietveld.
De kinderen maakten een abstract kunstwerk met de drukpers en gingen daarnaast ook ruimtelijk
aan de slag door het maken en beschilderen van hun eigen meubelstuk zoals Rietveld dat kon
maken. De kleuren: wit, geel, rood, blauw en zwart werden dus ook gebruikt bij de afwerking.
De kinderen hebben genoten en konden allemaal trots zijn op hun eigen kunstwerk, welke
sommigen zelfs voor geld wilden gaan verkopen! 😉
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Groep 7b naar het crash-museum (vandaag gaat groep 7a)

5

11
Lustrumactiviteiten maart
Heel Tabitha groep 8 bakt en Spelletjesmaand!
In maart was het ook de beurt aan de groepen 8 om een dagje te bakken in het
kader van ‘Heel Tabitha bakt’. Niet heel gezond maar wel heel feestelijk. In
groep 8a werden de prachtigste taarten gemaakt en in groep 8b lag de focus
op kleine hapjes, waarvan later werd genoten tijdens een heuse ‘High Tea’!

Verder stond de hele maand maart, naast het leren, in het teken van spelletjes, spelletjes en nog
eens spelletjes!

Dank aan alle ouders die als spelleider geholpen hebben om de kinderen een leuke
spelletjesochtend te bezorgen!
In april pakken we, als lustrumactiviteit, extra uit met de Koningsspelen, waarbij we, samen met
De Wilgen, allerlei extra activiteiten hebben geregeld op de velden van vv Hoofddorp. In de
volgende Nieuwsbrief zullen we u hier uitgebreid verslag over uitbrengen!
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