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Verjaardagen augustus 

Woensdag 4 augustus Kevin is 12 jaar geworden! Groep 8b 

Donderdag 5 augustus Yavuz is 12 jaar geworden! 

Mushkaan is 9 jaar geworden! 

Groep 8b 

Groep 5a 

Vrijdag 6 augustus Sanne is 11 jaar geworden! 

Cas is 9 jaar geworden! 

Esmée is 12 jaar geworden! 

Juf Naomi is 22 jaar geworden! 

Groep 8a 

Groep 6a 

Groep 8a 

 

Woensdag 11 augustus Kai is 6 jaar geworden! Groep 3b 

Vrijdag 13 augustus Ruben is 10 jaar geworden! Groep 7b 

Zaterdag 14 augustus 

 

Liam is 10 jaar geworden! 

Naomi is 8 jaar geworden! 

Groep 7b 

Groep 5b 

Zondag 15 augustus Lisa is 11 jaar geworden! 

Chikae is 12 jaar geworden! 

Yvi is 8 jaar geworden! 

Groep 8b 

Groep 8b 

Groep 5a 

Maandag 16 augustus Kaan is 10 jaar geworden! Groep 7a 

Dinsdag 17 augustus Milou is 6 jaar geworden 

Ties is 8 jaar geworden! 

Groep 3b 

Groep 5a 

Donderdag 19 augustus Luka is 12 jaar geworden Groep 8b 

Zaterdag 21 augustus Jelano wordt 8 jaar! 

Sarah wordt 11 jaar! 

Groep 5b 

Groep 8b 

Zondag 22 augustus Shera wordt 8 jaar! Groep 5b 

Maandag 23 augustus Kick D. wordt 8 jaar! 

Tess wordt 10 jaar! 

Groep 5b 

Groep 7b 

Dinsdag 24 augustus Daisy wordt 10 jaar! Groep 7b 

Woensdag 25 augustus Juf Louke wordt 60 jaar!!  

Donderdag 26 augustus Nebieal wordt 12 jaar! 

Kirsten wordt 11 jaar! 

Groep 6a 

Groep 8b 

Zaterdag 28 augustus Aliyah wordt 5 jaar 

Juf Jolanda (D.) wordt 41 jaar! 

Groep 1/2b 

 

Maandag 30 augustus Fleur wordt 11 jaar! 

Sem V. wordt 9 jaar! 

Groep 8b 

Groep 6a 

 

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!  
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Agenda t/m 17 september 

Maandag 23 augustus  Eerste Schooldag 

09.15 Aftrap lustrumjaar 

OR-vergadering 

Woensdag 1 september Parro-app open voor startgesprekken 

Maandag 6 september  Nieuwsbrief 2 

Dinsdag & woensdag 7 & 8 september Startgesprekken 

Vrijdag 10 september Jeugdland groep 3a. 

Maandag 13 september Natuur & techniekdag groep 3 t/m 8 

Vrijdag 17 september Jeugdland groep 3b 

 

Meester Tim aan het woord 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,  

 

Allereerst hoop ik dat u, samen met de kinderen, een prachtige vakantie heeft gehad. Nadat wij 

afgelopen week als team gestart zijn, begint het schooljaar maandag weer voor de kinderen. We 

hebben er zin in om te starten in ons (uitgestelde) jubileumjaar en ik hoop u en de kinderen ook!  

Wanneer u de laatste weken langs de school gelopen bent, zal het u ongetwijfeld opgevallen zijn 

dat er hard aan het plein gewerkt is: Naast de school is een heus beweegparcours ontstaan met 

evenwichtsbalken en wankele bruggen, op het schoolplein is een pannakooi gemaakt die ook 

ingezet kan worden als buitenklas en zijn er mogelijkheden gecreëerd om bewegend te kunne 

leren in de buitenlucht, allemaal onderdeel van ons BLOEI-plein: Passend bij onze visie op 

bewegend leren. We zullen dit plein de komende weken nog verder ontwikkelen. 

Ook hebben we het stukje duurzaamheid binnen onze school doorgezet: Na het plaatsen van de 

zonnepanelen, is nu ook alle verlichting in de school vervangen door LED-verlichting. 

Met betrekking tot het coronavirus moeten we helaas concluderen dat we er nog niet helemaal 

van af zijn, waardoor we nog een aantal coronaregels moeten handhaven. De belangrijkste heeft u 

terug kunnen lezen in de brief van ons bestuur: Het halen en het brengen van de kinderen blijft 

voorlopig nog even buiten. Omdat ook wij afgelopen jaar wel echt het live-contact met u gemist 

hebben, zijn we wel blij dat we een aantal zaken wel weer binnen school kunnen doen: 

• Oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden (dus ook de kennismakings- en de 

10 minuten-gesprekken); 

• Tot 75 personen mag er eventueel weer een ouderavond binnen school georganiseerd 

worden; 

• Met uitzondering van de groepen 1/2, worden de verschillende inloop- en ophaaltijden 

losgelaten: De deuren gaan om 08.15 uur open en 08.30 uur starten de lessen; 
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• U mag de kinderen weer naar de ingang van de school begeleiden (u mag dus het plein 

weer op en hoeft dus niet meer bij het hek te wachten). We vragen u wel om direct van 

het schoolplein te vertrekken, zo gauw de kinderen binnen zijn; 

• Groepsdoorbroken activiteiten mogen weer. 

De verschillende ingangen worden wel gehandhaafd: Groep 1/2 gaat bij de kleuteringang naar 

binnen, de groepen 4, 8 en 7a bij de nieuw gecreëerde ingang op het schoolplein, de groepen 3 bij 

de personeelsingang (aan de achterkant van Tabitha) en de groepen 5, 6 en 7b via het zijhek bij De 

Octopus. Vanaf groep 5 komen de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school, of begeleid 

door maximaal één ouder. De eerste week zijn de leerkrachten van uw kinderen buiten op het 

schoolplein. Zo heeft u de mogelijkheid om even kort kennis te maken. Als u eventueel een langer 

gesprek wilt, wat niet kan wachten tot het start-/kennismakingsgesprek, kunt u een afspraak met 

ze maken voor een oudergesprek. Deze kunnen gelukkig weer op school plaatsvinden, maar alleen 

op afspraak. 

We hebben gemerkt dat de wijze van inloop in de ochtend veel rust brengt bij de start van de dag 

en de leertijd ten goede komt. We vinden het echter ook erg belangrijk om u als ouder/verzorger 

te blijven ontmoeten. We hebben de afgelopen periode druk nagedacht over het moment waarop 

de school weer volledig opengaat voor u als ouder: Het zou natuurlijk jammer zijn om de 

opgedane inzichten helemaal te negeren. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan verschillende vaste 

inloopmomenten of periodes. Voorlopig blijft het echter nog even beperkt tot het afleveren van 

uw kinderen bij de deur van de school. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 zullen ook na de 

eerste week de kinderen nog buiten opvangen, zolang als nodig is. Voor de groepen 1/2 werken 

we nog wel met aparte breng- en haaltijden (zij zullen dus nog steeds iedere dag buiten zijn): 

Brengtijden: 

08.15-08.20 uur: Kinderen uit groep 1/2a worden gebracht naar de gele stip (bij de zandbak) en 

kinderen uit groep 1/2c naar de groene stip (bij het raam van het lokaal van groep 7); 

08.25-08.30 uur: Kinderen uit groep 1/2b worden gebracht bij de blauwe stip (bij de zandbak) en 

kinderen uit groep 1/2d bij de rode stip (bij het raam van het lokaal van groep 7). 

Haaltijden: 

13.55-14.00 uur: Kinderen uit de groepen 1/2a en 1/2c kunnen opgehaald worden bij de gele, 

respectievelijk de groene stip; 

14.05-14.10 uur: Kinderen uit de groepen 1/2b en 1/2d kunnen opgehaald worden bij de blauwe, 

respectievelijk de rode stip; 

Wij vragen u om bij het brengen en/of het halen van de kinderen niet te lang te blijven ‘hangen’ op 

het schoolplein, om te veel drukte te voorkomen. Omdat de leerkrachten op het plein zijn is er een 

mogelijkheid om kort een vraag te stellen of iets door te geven. 

De ouders/verzorgers van de kinderen voor wie het echt de eerste schooldag mogen wel met hun 

kind mee naar binnen op de eerste dag, om te helpen met jas, tas, beker enz. 
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Verder blijven de basismaatregelen gelden zoals ook in de brief van Meer Primair gemeld: 

• Leerlingen, ouders en medewerkers blijven thuis als ze klachten hebben; 

• We zorgen er voor dat de kinderen regelmatig hun handen kunnen wassen; 

• We zorgen voor voldoende frisse lucht in de school, door natuurlijke ventilatie. 

De schoolreis staat gepland op 1 oktober. Voorlopig kunnen we deze nog gewoon door laten gaan! 

In het kader van ons jubileum gaan we dit jaar gezamenlijk naar één locatie (dus met de groepen 1 

t/m 8). In de volgende nieuwsbrief (6 september) krijgt u hier meer informatie over. 

Ik zou het leuk vinden om de volgende Koppen bij elkaar-ochtend weer fysiek te doen, om zo een 

grotere opkomst te genereren. De eerste zal eind september ingepland worden. 

Ik kijk er naar uit om u maandag weer op het schoolplein te ontmoeten! 

Tim Klazinga 

 

 

Jaarkalender 

De jaarkalender is klaar. De komende weken zal deze op de website en in Parro geplaatst worden. 

In deze nieuwsbrief zal ook altijd de kalender voor de komende 4 weken meegenomen worden. 

We kiezen bewust voor een digitale jaarkalender, omdat we dan 

ook eventueel centraal nog wijzigingen of aanvullingen daarin op 

kunnen nemen (bijv. in het kader van ons jubileum/lustrumjaar). 

De wijzigingen zullen we uiteraard proberen tot een minimum te 

beperken, zodat u niet steeds wijzigingen in uw planning hoeft aan 

te brengen, wanneer u eventueel wilt helpen.  

 

Startgesprekken 

De startgesprekken kunnen gelukkig weer op school gevoerd 

worden. Inschrijving voor deze gesprekken zal weer via Parro 

lopen. De startgesprekken vinden plaats in de derde schoolweek 

(7 en 8 september). De inschrijving voor deze gesprekken zal op 

woensdag 1 september open gaan. 
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Informatiebulletin 

Per klas is weer een eigen informatiebulletin gemaakt, met alle relevante informatie die u als 

ouder/verzorger moet weten. Deze zal de leerkracht van uw kind(eren) naar u gemaild worden. 

Hierin zullen ook de gymtijden staan. De groepen die in Pax gymmen (de groepen 6, 7 en 8) 

gymmen op dinsdag en vrijdag. Tot de herfstvakantie zal er buiten gegymd worden op het 

‘Wilgen’-veldje. Op het moment dat we weer naar Pax toegaan, gaan we daar op de fiets naar toe. 

Op deze dagen verwachten we dan dat de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 op de fiets naar 

school komen. Ook als de weersverwachtingen slecht zijn, zullen we in Pax gymmen. De leerkracht 

zal u hiervan op tijd op de hoogte brengen. Ook de andere groepen gymmen tot de herfstvakantie 

buiten en zullen bij slecht weer uitwijken naar hun gymzaal. Dit is echter de Amazone, dus dit 

heeft logistiek geen consequenties. 

(Uitgesteld) Jubileumjaar 

Komend schooljaar zullen we ons lustrumjaar dan eindelijk, met een jaar vertraging door Corona, 

gaan vieren! De drie scholen in Toolenburg Oost bestonden namelijk afgelopen schooljaar 30 jaar. 

Voor een spetterende aftrap hebben we de handen in elkaar geslagen: 

Aanstaande maandag bezoekt de wethouder van onderwijs van 

Haarlemmermeer de drie scholen, ‘achtervolgd’ door een heuse 

brass-/steelband. Ze zullen starten om 09.00 uur bij de Wilgen en 

rond 09.15 uur zal de wethouder kort bij ons op school iets zeggen, 

waarna de band ook met onze kinderen los zal gaan. 

Bij terug komst in de klas zal een glaasje kinderchampagne 

klaarstaan, om gezamenlijk te proosten op een feestelijk jaar! Er zal iedere maand een leuke 

activiteit zijn, waarmee we uiteindelijk ook geld hopen in te zamelen voor een goed doel! Verdere 

info volgt nog. 


