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Verjaardagen 23 april t/m 15 mei
Zaterdag 23 april

Tess werd 6 jaar
Senna werd 7 jaar
Juf Kim werd 39 jaar
Eva werd 4 jaar. Welkom op Tabitha!
Noah werd 6 jaar
Jayden werd 8 jaar
Lynn werd 10 jaar
Simon werd 10 jaar
Nassira werd 11 jaar
Sophia werd 5 jaar
Dedem werd 9 jaar
Sara werd 4 jaar. Welkom op Tabitha!
Marcus werd 4 jaar. Welkom op Tabitha!
Yara werd 7 jaar
Hala werd 12 jaar
Hadassa werd 9 jaar
Elena werd 9 jaar
Sue werd 9 jaar
Juf Barbara Berger werd 42 jaar
Mohammad werd 12 jaar
Fedde werd 8 jaar
Sophie werd 11 jaar

Groep 1/2b
Groep 3a

Zondag 8 mei

Mareli wordt 11 jaar
Nina wordt 6 jaar

Groep 6a
Groep 1/2d

Maandag 9 mei
Woensdag 11 mei

Dennis en Emily worden 9 jaar
Nils wordt 11 jaar
Sascha wordt 12 jaar
Hidde wordt 7 jaar
Thijs wordt 12 jaar
Isabella wordt 8 jaar
Nathan wordt 9 jaar
Nikki wordt 9 jaar
Izzy wordt 8 jaar

Groep 5a
Groep 7b
Groep 7a
Groep 3b
Groep 7b
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5b
Groep 4a

Zondag 24 april
Maandag 25 april

Dinsdag 26 april

Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april
Zondag 1 mei
Maandag 2 mei
Dinsdag 3 mei
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Zaterdag 7 mei

Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Zaterdag 14 mei

(Nog) van harte gefeliciteerd allemaal!
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Groep 1/2b
Groep 1/2d
Groep 4a
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 1/2d
Groep 5a
Groep 1/2a
Groep 1/2d
Groep 3b
Groep 8b
Groep 5b
Groep 5b
Groep 5b
Groep 7a
Groep 3b
Groep 7a
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Agenda
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei

Vrijdag 13 mei
Maandag 16 mei

Eerste dag na de meivakantie (ouders mogen weer in de school)
Groepen 1/2a en 1/2b naar Historisch Museum
08.45 uur Koppen bij elkaar-ochtend (fysiek)
Groep 5a naar Jeugdland
Groepen 6 naar Cruquius-museum
18.30 uur Tabitha's got Talent
Groepen 1/2c en 1/2d naar Historisch Museum
Groepen 3a en 3b naar Historisch Museum

Meester Tim aan het woord
Zoals reeds aangegeven voor de meivakantie, gaat de school vanaf maandag ook voor ouders weer
volledig open. We hebben natuurlijk wel gekeken hoe we de inloop in de ochtend willen
organiseren. Het liefst blijven we natuurlijk helemaal open, omdat we binnen Tabitha houden van
korte lijntjes met ouders/verzorgers. Dit komt ook voort uit de input die we hebben gehaald bij
zowel ouders/verzorgers als bij het team. U mag dus weer met uw kind mee naar de klas. De
verschillende breng- en haaltijden komen dus ook te vervallen. Het is dus straks weer mogelijk om
korte praktische zaken even fysiek met de leerkracht af te stemmen. We vragen u wel om met de
volgende zaken rekening te houden:
• Met name de jongste kinderen hebben we de afgelopen twee jaar enorm zelfstandig zien
worden. Ze trekken hun eigen jas uit en doen deze in de luizenzak, halen hun 10-uurtje uit
de tassen en doen hun tas ook keurig in de luizenzak. Daarna gaan ze zelfstandig naar de
klas, waar ze weten wat er van hen verwacht wordt. Deze zelfstandigheid beschouwen wij
als een meerwaarde. Probeert u dus om uw kind zo veel mogelijk alles zelf te laten doen;
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•

Om de zelfstandigheid goed te kunnen blijven trainen, kunt u ook kijken op welke dagen u
eventueel uw kind zelf naar de klas laat lopen, en alvast buiten afscheid neemt zoals het
de afgelopen twee jaar ging;
• Onze lessen beginnen om 08.30 uur. Dat betekent dat we u vragen om vanaf 08.25 uur
weer naar buiten te gaan, zodat we de lessen op tijd kunnen starten. Ondanks dat u van
harte welkom bent bij de klassen, vragen we u hierin ook om uw medewerking;
• Zoals gezegd, kunt u korte praktische dingen even bij de inloop delen met de leerkracht.
Mocht het echter vragen om een betere afstemming, vragen we u een aparte afspraak
met de leerkracht te maken. Op die manier blijven leerkrachten niet alleen voor u als
ouder beschikbaar, maar juist ook even voor de kinderen. De leerkrachten zullen, zoals
gebruikelijk bij Tabitha, de kinderen persoonlijk, bij de ingang van de klas, welkom heten;
• We vinden het belangrijk om ook voor u als ouder/verzorger weer volledig toegankelijk te
zijn, dus daarom zullen we na twee weken een korte evaluatie binnen het team houden,
om te kijken hoe het loopt en of we toch nog zaken aan moeten passen. Hierbij zullen we
ook u als ouder, via de MR, opnieuw raadplegen.
We zijn blij u weer in de school te mogen ontmoeten, zodat we elkaar ook weer echt kunnen zien
en we daardoor tips en tops ook weer makkelijker met elkaar kunnen delen. Omdat we echt om
08.30 uur met de lessen willen beginnen zal de schoolbel zowel om 08.25 uur, als om 08.30 uur te
horen zijn: Zo willen we zo weinig mogelijk efFectieve onderwijstijd verloren laten gaan.
De komende week staat verder natuurlijk in het teken van Tabitha's got Talent. Hierover verderop
in deze nieuwsbrief meer. Ook kunt u een stukje terugvinden over de succesvolle Koningsspelen,
die dit jaar voor het eerst samen met onze buurschool De Wilgen waren georganiseerd, onder de
bezielende leiding van de gymmeester Berry (van De Wilgen) en natuurlijk onze eigen gymmeester
Mike. Nog een mooi voorbeeld hoe alles weer een beetje teruggaat naar normaal.
Tot slot zullen ook de ‘Koppen bij elkaar’-ochtenden vanaf nu weer fysiek
plaatsvinden. Aanstaande woensdag bent u van harte uitgenodigd om aan te
sluiten. De koppen staan klaar en wij zorgen voor de koffie en thee. Graag praat ik
u bij over de intensievere samenwerking met De Wilgen en graag hoor ik
natuurlijk uw eerste ervaringen met het weer openstellen van de school voor u
als ouder/verzorger. Ik hoop u deze woensdag weer even te ontmoeten! Tim Klazinga
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Afspraken rondom Gezonde School
In de Coronatijd zijn de afspraken met betrekking tot het 10-uurtje en de lunch een beetje naar de
achtergrond gegaan. Na de meivakantie leek het ons dus goed om een aantal afspraken opnieuw
te benoemen en we zullen hier ook weer strenger op toe gaan zien:
• Het 10-uurtje is bij ons altijd fruit. Eén dag in de week, nu op dinsdag, hebben we een
smokkeldag. Dan mogen de kinderen als 10-uurtje ook een schoolkoekje meenemen.
Chocolade en snoep is echter niet toegestaan. Dit zal in de broodtrommel mee terug naar
huis gegeven worden. Tot de meivakantie hadden we schoolfruit, maar per morgen vragen
wij u weer uw kind zelf op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee te geven;
• Het in ook niet de bedoeling dat in de lunchtrommel een koekje wordt toegevoegd. Brood
en groente (snoeptomaatjes/komkommer) is natuurlijk wel altijd goed;
• Wij adviseren om uw kind één of twee beker(s) mee te geven met drinken. Wij raden u af
om drinkpakjes mee te geven. Deze bevatten vaak veel suiker en leiden natuurlijk ook tot
afval op school. We verbieden de pakjes niet, maar als uw kind het pakje leeggedronken
heeft, zal de verpakking leeg weer teruggegeven in de lunchbox van uw kind;
• Tot slot: In Coronatijd moesten traktaties verpakt zijn, wat er toe leidde dat er veel op
zakjes chips getrakteerd wordt. Nu de maatregelen bijna allemaal opgeheven zijn, hoeven
de traktaties niet meer persé voorverpakt te zijn. Traktaties hoeven niet persé gezond te
zijn (het is immers ook altijd een feestmomentje), maar het zou fijn zijn als u er wel
rekening mee houdt dat we een Gezonde School zijn. Gezond wordt dus wel gewaardeerd
en als de traktatie toch iets ongezonder is: Houd het dan klein. Bij te veel ongezonde
dingetjes, zullen we een stukje van de traktatie mee naar huis geven.

Van de MR
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,
Na dit schooljaar loopt de termijn van Riz Ahmed uit onze
medezeggenschapsraad (MR) af en hij stelt zich graag weer
verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Ook zal het voor u mogelijk
zijn om u verkiesbaar te stellen voor de MR van onze school. Als u
interesse heeft en u zich verkiesbaar wilt stellen voor de MR, stuur dan een email met motivatie
naar: mr@cbs-tabitha.nl. We willen u vragen om voor 20 mei te reageren, zodat we kunnen
inventariseren of er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.
Met vriendelijke groet, De MR van CBS Tabitha

4

12
Koningsspelen
Vrijdag 22 april, de laatste dag voor de meivakantie, stonden de
Koningsspelen weer op het programma. Dit jaar vonden de Koningsspelen
plaats op de velden van sv Hoofddorp. In het kader van het jubileum (van
beide scholen) en de intensievere samenwerking die aanstaande is, hadden
gymmeester Berry van De Wilgen en onze eigen gymmeester Mike de handen
in elkaar geslagen om er voor ongeveer 625 kinderen een geweldige ochtend
van te maken! Er waren stormbanen, allerlei verschillende, gevarieerde
onderdelen (mede dankzij het materiaal van Sportservice Haarlemmermeer)
en ook de ouderverenigingen hadden de handen in elkaar geslagen om de hulpouders en het
personeel van beide scholen van koffie en thee te voorzien. Daarnaast was er limonade, een
gezond tussendoortje voor alle kinderen en een ijsje na afloop. De dag werd muzikaal omlijst door
meester Mark, die de dag uitleidde met de kindvriendelijke versie van ”Ik ga zwemmen.....”, want
de kinderen deden dat deze keer in de Bitter Lemon. Al met al een heel geslaagde dag en heel veel
dank voor Berry en Mike, beide ouderverenigingen en alle hulpouders die de groepjes
begeleidden. Het was heerlijk om zo weer gezamenlijk met u een activiteit neer te zetten!

Tabitha's got Talent
Aanstaande woensdag is het na drie jaar eindelijk weer mogelijk om Tabitha's
te organiseren. We hebben er zin in en gezien het aantal aanmeldingen verwachten we weer een
superleuke avond, waarbij we kunnen genieten van de talenten van onze kinderen.
Tabitha's got Talent zal beginnen om 18.30 uur. De kinderen zullen overdag in hun eigen klassen
optreden, als een soort van generale voor de avond. Ieder kind dat meedoet mag 's avonds twee
genodigden meenemen, zodat iedereen zijn/haar kind op het podium kan zien schitteren. Als u
nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind.
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