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Verjaardagen 17 mei t/m 19 juni 
Dinsdag 17 mei Sophia werd 6 jaar Groep 1/2d 

Donderdag 19 mei Lieke werd 5 jaar 

Juf Karin werd 50 jaar 

Groep 1/2c 

Vrijdag 20 mei Matthijs werd 6 jaar Groep 3b 

Zaterdag 21 mei Suus werd 10 jaar  Groep 6b 

 Sophia werd 7 jaar Groep 3b 

Zondag 22 mei Tim werd 9 jaar Groep 5b 

Dinsdag 24 mei Juf Marielle werd 47 jaar  

Woensdag 25 mei Zoë werd 12 jaar Groep 8b 

Donderdag 26 mei Juf Yvon werd 37 jaar  

Vrijdag 27 mei Rosa werd 11 jaar Groep 7b 

Zondag 29 mei Vera werd 11 jaar Groep 7a 

 Isabelle werd 7 jaar Groep 3a 

Dinsdag 31 mei Lyam werd 5 jaar Groep 1/2b 

Woensdag 1 juni Julie werd 5 jaar 

Juf Cynthia werd 33 jaar 

Groep 1/2c 

Donderdag 2 juni Shari werd 5 jaar  Groep 1/2d 

Zaterdag 4 juni Belicia werd 13 jaar Groep 8a 

Maandag 6 juni 

 

 

Juna werd 11 jaar 

Mara werd 5 jaar 

Max werd 7 jaar 

Groep 7a 

Groep 1/2b 

Groep 3a 

Woensdag 8 juni 

 

 

 

Silvan wordt 5 jaar 

Matthew wordt 11 jaar 

Shivesh wordt 6 jaar 

Esmee wordt 10 jaar 

Juf Francine wordt 38 jaar 

Groep 1/2a 

Groep 6a 

Groep 1/2d 

Groep 6a 

Donderdag 9 juni Meester Daniël wordt 27 jaar  

Vrijdag 10 juni 

 

 

David wordt 5 jaar 

Livia wordt 12 jaar 

Dominic wordt 13 jaar 

Groep 1/2a 

Groep 8b 

Groep 8a 

Zaterdag 11 juni Zoë wordt 4 jaar! Welkom op Tabitha!  

Zondag 12 juni Jace wordt 4 jaar! Welkom op Tabitha!  

Maandag 13 juni 

 

Liam wordt 8 jaar 

Damian wordt 5 jaar 

Groep 4a 

Groep 1/2b 

Dinsdag 14 juni Emily wordt 10 jaar Groep 6b 

Donderdag 16 juni 

 

 

Duco wordt 12 jaar 

Tijn wordt 12 jaar 

Jay wordt 7 jaar 

Groep 8a 

Groep 8a 

Groep 3b 

Vrijdag 17 juni 

 

Mehmet wordt 10 jaar 

Juf Salomé wordt 42 jaar 

Groep 5a 

Zaterdag 18 juni Jasper wordt 6 jaar 

Timofiy wordt 6 jaar 

Jenayah wordt 6 jaar 

Groep 1/2b 

Groep 1/2b 

Groep 1/2a 

Zondag 19 juni 

 

 

Xavi wordt 5 jaar 

Anique wordt 9 jaar 

Jacky wordt 12 jaar 

Groep 1/2c 

Groep 5a 

Groep 8a 
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Agenda 
Dinsdag 7 juni Administratiedag (alle kinderen vrij) 

Woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni Schoolkamp groepen 8 

Vrijdag 10 juni Groepen 6 naar Transportmuseum 

Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 juni Avondvierdaagse Floriande 

Woensdag 15 juni Grote Rekendag 

Dinsdag 21 juni ‘Koppen bij elkaar’-ochtend 

Maandag 27 juni Schoolfotograaf 

Formatie volgend schooljaar wordt bekendgemaakt 

 

Meester Tim aan het woord 

We merken dat langzamerhand alles weer een beetje normaal wordt. Toch realiseren we ons 

terdege dat Corona nog niet weg is. Regelmatig horen we nog dat er toch weer een besmetting is 

onder leerlingen (of ouders) en is ook onze leerkrachten zullen hier niet immuun voor blijven. Toch 

lijkt alles genormaliseerd en zijn we blij u weer vaker in school te kunnen treffen. We zijn blij dat 

iedereen zich aan de afspraken houdt, zodat we voorlopig de regels kunnen laten, zoals ze nu zijn. 

Wat ook leuk is, is dat we dit jaar weer met de kinderen uit groep 8 echt op schoolkamp kunnen. 

De thuiskampen van de afgelopen twee jaar waren erg geslaagd, maar het is natuurlijk helemaal 

echt als de kinderen een paar dagen los  van ouders en school met elkaar op pad kunnen. 

Woensdagmorgen stappen ze op de fiets en ze komen pas vrijdag laat in de middag weer terug op 

school. Omdat we dit jaar wat dichterbij zitten dan in de periode voor Corona, zullen er op de 

avonden verschillende leerkrachten aansluiten, om het kamp voor de kinderen extra leuk te 

maken. We hopen op een onvergetelijk schoolkamp voor de kinderen! 

Omdat het nog 6 weken is naar het einde van dit schooljaar, zijn we al weer druk bezig met de 

voorbereidingen voor volgend schooljaar.  
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Gelukkig hebben we ook bij de start van het nieuwe schooljaar nog genoeg personeel om de 

klassen te bemensen. Op 27 juni, samen met de andere Meer Primair-scholen, zullen we de 

formatie met u delen. U weet dan dus ook bij welke leerkracht(-en) uw kind volgend jaar in de klas 

komt. Ook de groepsverdelingen (welke kinderen in welke klas komen) zullen we dan bekend 

maken. Op vrijdag 1 juli zal dan het bekende ‘doorschuifuurtje’ plaatsvinden: Dan gaan de 

kinderen alvast een uurtje kennismaken met hun nieuwe leerkracht(-en). 

Daarnaast zijn we bezig met ons jaarplan, waarin we verdergaan met de onderwijskundige 

ontwikkelingen die we ingezet hebben en ook aandacht hebben en houden voor de kwaliteit van 

ons onderwijs, omdat we natuurlijk wel twee uitdagende jaren achter de rug hebben. 

De onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot het schoolplein, die 

voor dit jaar op de agenda stonden, zijn, met het aanleggen van de buitenklas 

op het grasveld bij de kleuters (zie foto), praktisch afgerond. We zijn trots op 

onze nieuwe leerzame omgeving rondom de school en 

zullen daar de komende maanden nog veel gebruik van 

maken. Leuk daarbij ook is om te vertellen dat twee kinderen van school 

(Feike en Liam) een spel ontworpen en geprogrammeerd hebben, dat 

binnenkort op het Fuzefield, het interactieve veldje op het schoolplein, 

gespeeld kan worden. We zijn daar met name trots op omdat we de eerste 

school in Nederland zijn die dat voor elkaar heeft gekregen! Feike en Liam 

hebben dus een primeur! U ziet het: We zijn en blijven volop in beweging! 

Tot slot wil ik u op donderdag 23 juni uitnodigen om deel te nemen aan de laatste ‘Koppen bij 

elkaar’-ochtend van dit schooljaar. Volgende jaar is het laatste jaar van de 

vierjaarlijkse cyclus. Het is dan de bedoeling dat er een nieuw schoolplan wordt 

geschreven voor de komende 4 jaar. Graag zou ik samen met u willen verkennen en 

wellicht al een beetje dromen hoe Tabitha uw kinderen ook de komende periode zo 

betekenisvol mogelijk onderwijs kan geven. Ik wil u graag de kans geven om daarover mee te 

denken. Let dus op de aankondigingen in de gang! Tim Klazinga 

 

Van de MR 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, verloopt de termijn van Riz 

Ahmed. Hij heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Aangezien er 

geen nieuwe aanmeldingen zijn binnengekomen, zal Riz ook de 

komende drie jaar één van de leden in de MR zijn, die de ouders 

vertegenwoordigen. Tom Snelting, voorzitter MR cbs Tabitha 
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Juffen-/Meestersdag  

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor de meester-/juffendag. Op deze 

dag vieren de leerkrachten ieder jaar gezamenlijk hun verjaardag. In ons 

lustrumjaar vond de Oudervereniging het daarom leuk om extra uit te 

pakken. Nadat alle presentjes waren uitgepakt, konden de kinderen (en 

sommige juffen en meesters) zicht uitleven op de vele luchtkussens die 

overal stonden, met een heuse ‘wipe-out’, een stormbaan, leuke 

springkussens, allerlei spelen en het befaamde ‘bubble’-voetbal, waarbij de 

kinderen zich in een grote bal konden hijsen, waarbij het vooral leuk was als 

je jouw evenwicht verloor, omdat je alle kanten opstuiterde en de bal de klappen opving. Voor de 

inwendige mens werd ook gezorgd met een popcornkraam en een glaasje limonade. Veel dank dus 

voor de Oudervereniging voor een hele geslaagde dag, samen met de kinderen! 

 

 
 

Schoolfotograaf 27 juni (save the date!) 

De schoolfotograaf komt 27 juni. Dan zullen ook de broertjes-/ 

zusjesfoto's gemaakt worden van de  kinderen waarbij het de 

vorige keer niet gelukt is. 
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Avondvierdaagse 

Helaas is er geen avondvierdaagse meer in en om het centrum van Hoofddorp. Op initiatief van 

onze oudervereniging mag CBS Tabitha dit jaar echter meelopen in de avondvierdaagse van 

Floriande. Met circa 180 kinderen loopt ongeveer de helft de kinderen van onze school mee, waar 

we natuurlijk erg trots op zijn! Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over de 

avondvierdaagse, die u nodig heeft. Als u nog vragen heeft, kunt u hiervoor bij één van de leden 

van de oudervereniging terecht. 

 

Uitgelicht: (Juf) Salomé 

Op Tabitha willen we graag dat onze collega’s zich door kunnen 

ontwikkelen, om zo onze leerlingen nog passender onderwijs te kunnen 

geven. We zijn dan ook trots als we zien wat voor een prachtige 

ontwikkeling we hebben doorgemaakt in het onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Onder de energieke leiding van Salomé Vleeming 

en Pascale Emmer, zijn ‘De Doorgang’, ‘De Opkamer’ en ‘De Bovenkamer’ 

(zie ook onze website) een vast onderdeel geworden van ons 

onderwijsaanbod. Ook begeleiden en adviseren zij de leerkrachten bij het 

aanbieden van uitdagend werk in de klas.  

Naast het, samen met Pascale, opzetten van dit extra aanbod binnen onze school heeft Salomé 

een studie gevolgd aan de Radbout Universiteit, om zich verder te specialiseren in onderwijs aan 

meer- en hoogbegaafde kinderen. Afgelopen maand was het zover: Salomé mocht haar 

universitaire diploma in ontvangst nemen en mag zich nu 'ECHA practitioner' noemen. Wij zijn 

supertrots op haar en Salomé heeft zin om al het geleerde op Tabitha in de praktijk te brengen. 

 

 

Stichting Leergeld 

 

 Laag inkomen? Denk eens aan Leergeld! 
 

Heb je niet genoeg geld voor een fiets, bijles, sport, verjaardag, zwem-, dans- of muziekles voor jouw 

kind(eren)? Leergeld helpt! 

Kijk snel op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp en hoe je een aanvraag 

kunt indienen. Let op: hulp is er ook voor werkende ouders met schulden of een laag inkomen. 


