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Verjaardagen 

Zaterdag 4 september  Tessa werd 9 jaar Groep 6A 

Zondag 5 september Ayden  werd 5 jaar Groep 1/2C 

 Hugo werd 7 jaar Groep 4B 

 Sander werd 11 jaar Groep 7A 

 Sophie werd 4 jaar Groep 1/2C 

Maandag 6 september Gijs werd 5 jaar Groep 1/2D 

Dinsdag 7 september  Mohammad werd 6 jaar Groep 1/2B 

 Meester Alfons  

 Meester Imre  

Woensdag 8 september Naoufal werd 6 jaar Groep 3A 

Donderdag 9 september  Ariana werd 5 jaar Groep 1/2B 

Zaterdag 11 september  Dex werd 9 jaar Groep 5A 

Dinsdag 14 september Kirsten werd 10 jaar Groep 6A 

 Elysia werd 10 jaar Groep 7B 

 Jay werd 6 jaar Groep 1/2B 

Woensdag 15 september Kadir wordt 12 jaar Groep 8A 

 Lotte wordt 10 jaar Groep 7A 

 Achraf wordt 6 jaar Groep 3B 

Donderdag 16 september Liam wordt 8 jaar  Groep 5B 

 Daniël wordt 12 jaar Groep 8A 

Maandag 20 september Janeiro wordt 5 jaar Groep 1/2C 

Zaterdag 25 september Dani wordt 6 jaar Groep 1/2A 

Dinsdag 28 september Vanessa wordt 11 jaar Groep 7B 

Woensdag 29 september Mason wordt 6 jaar Groep 1/2D 

Donderdag 30 september Evelyn wordt 9 jaar Groep 6B 

 

(Alvast/nog) van harte gefeliciteerd allemaal!  
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Agenda 

Vrijdag 17 september Groep 3b naar Jeugdland 

Donderdag 23 september ‘Koppen bij elkaar’-ochtend 

Maandag 27 september Start ‘Week tegen het pesten’ 

Donderdag 30 september Start dramalessen 

Vrijdag 1 oktober Schoolreis! 

Maandag 4 oktober Studiedag! Alle kinderen vrij. 

 

Meester Tim aan het woord 

Inmiddels zijn we al weer drie weken onderweg in het nieuwe schooljaar en we vinden het erg fijn 
dat we elkaar en u als ouder/verzorger weer wat meer kunnen ontmoeten. We merken wel dat we 
nog niet van Corona af zijn, want in de afgelopen weken zijn er toch al weer 4 groepen geweest, 
die een aantal dagen thuisonderwijs hebben moeten volgen, in verband met een corona-
besmetting in de klas. Gisteravond is in de persconferentie aangekondigd dat, vanaf 20 september, 
bij een besmetting in de klas niet meer gelijk de hele klas in quarantaine hoeft. Uiteraard worden 
kinderen met klachten of met een positieve test nog wel geacht om thuis te blijven. Wanneer wij 
corona-gerelateerde klachten bij kinderen constateren, kan het nog wel gebeuren dat we kinderen 
naar huis moeten sturen. De nieuwe beslisboom van de GGD zal hierin leidend worden. We 
verwachten van u dat u de soms lastige keuzes zult respecteren, ondanks dat we natuurlijk ook 
begrijpen dat een tijdelijke thuisquarantaine van uw kind u ook weer logistieke uitdagingen zal 
geven. In de MR-vergadering van vanavond zullen we de nieuwe regels ook nog bespreken. 
We zijn blij dat de meeste startgesprekken weer live hebben kunnen plaatsvinden. Het was goed 
om u allen weer in de school te ontmoeten. We zijn er over aan het nadenken hoe we de 
mogelijkheden om elkaar weer te ontmoeten, kunnen uitbreiden, zo gauw het weer kan/mag. 
Graag hoor ik ook uw ideeën over hoe we dit weer voorzichtig vorm kunnen gaan geven. Dit zou ik 
graag als onderwerp willen behandelen tijdens de eerste ‘Koppen bij elkaar’-ochtend van dit 
schooljaar op donderdag 23 september (start: rond 08.45 uur). Als u graag mee wilt praten, kunt u 
een mail sturen naar t.klazinga@cbs-tabitha.nl. Ik laat het even afhangen van het aantal 
deelnemers of we de bijeenkomst live gaan doen (op school), of 
digitaal (via Teams). U kunt zich opgeven t/m maandag 20 
september 16.30 uur. 
Ons jubileumjljaar is verder spetterend geopend met een 
geweldige brassband, die gelijk onze nieuwe pannakooi goed 
heeft ingewijd, onderdeel van ons nieuwe plein, dat de laatste 
weken steeds verder vorm heeft gekregen. We zijn erg trots op 
ons plein en gaan nog een moment vinden om het plein, samen 
met de leerlingenraad, officieel te openen.  
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We hebben, met het team en de kinderen, een BLOEI-plein ontwikkeld, waarbij de kinderen 
worden uitgedaagd om te bewegen en op verschillende manieren te leren. Daarnaast zijn een 
aantal buitenklassen gecreëerd. BLOEI staat voor: Bewegend Leren, Ontdekken, Ervaren, 
Interactie. We zijn op dit moment een onderzoek aan het doen hoe we ook nog een interactieve 
component aan het plein kunnen toevoegen. Alles er op gericht om de talenten van de kinderen 
optimaal tot bloei te laten komen. 

 
Tot slot zal het schoolreisje op vrijdag 1 oktober plaatsvinden. We gaan, ter 
ere van ons lustrumjaar, met z’n allen naar één locatie. U zult hier binnenkort 
een brief over ontvangen. Daarnaast zal u verder geïnformeerd worden door 
de leerkracht van uw kind(eren). We zullen in ieder geval gewoon vanaf school 
vertrekken, dus de kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. 

De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang 😊. Tim Klazinga 

 

Privacy-voorkeuren in Parro 

Wij willen u vragen om uw privacy-voorkeuren te controleren/door te 
geven via de Parro-app. U kunt uw toestemming hiermee wel of niet 
verlenen voor bepaald beeldmateriaal van uw kind, zoals bijvoorbeeld de 
website, Facebook en de Parro-app zelf. Zeker even doen dus! 
Als u Parro opent, komt u als het goed is automatisch gelijk op het linker 
tabblad ‘groepen’. U kunt daar klikken op: Privacy-voorkeuren. 
Door te klikken op het potloodje achter de naam van uw kind, kunt u dit 
aanpassen.  

 

 

  

Natuur- en techniekdag groot succes! 

Afgelopen maandag (13 september) stond de hele dag in het teken van natuur en techniek. 
Gedurende de hele dag konden de kinderen allerlei workshops doen, met spannende namen als: 
‘Light Graffiti’, ‘3D-pen-tekenen’, ‘Air-drumming’ en ‘Stop-motion’. De kinderen hebben kennis 
gemaakt met allerlei moderne technische snufjes en kwamen soms tot verbluffende resultaten! In 
de volgende nieuwsbrief zal een uitgebreid verslag opgenomen worden.  
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Even voorstellen 

Omdat een aantal nieuwe collega´s in ons team zijn gestart, hebben we deze rubriek aan de 
nieuwsbrief toegevoegd. De komende nieuwsbrieven zullen een aantal nieuwe collega´s zich aan u 
voorstellen. Mark en Mariëlle trappen deze nieuwe rubriek af: 
 
Mijn naam is Mark Meijer 
Ik ben bijna 50 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen (21, 18, 12 en 9 
jaar). Toen ik vanwege corona mijn jongste twee kinderen thuis les moest 
geven, toen nog op groep 6 en groep 8 niveau, vond ik dat zo leuk dat ik 
besloot de PABO te gaan doen. En hoewel ik regelmatig nog een 
vrijdagavond in café De Eersteling sta, en ook te boeken ben als zanger en 
dj, heb ik na ruim 25 jaar horeca besloten om het onderwijs in te gaan. Na 
een half jaar stage te hebben gelopen in groep 8 bij het SBO, had ik nu de 
luxe om uit drie andere scholen te kiezen.  
Ik mocht bij Tabitha twee dagen per week als onderwijsassistent voor 
groep 7 en 8 werken en twee dagen per week stage lopen in groep 1/2. 
Hoewel het schooljaar pas begonnen is ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt 
om voor Tabitha te kiezen. Het team dat hier werkt gaf mij een warm welkom, de kinderen zijn 
geweldig, en de afwisseling van werken met zowel de hoogste als laagste groepen is echt super.  
Groetjes, Meester Mark 
 

Ik ben Marielle van Dooren.  
Samen met mijn man en twee kinderen (zoon van 11 en dochter van 16) woon 
ik in Hoofddorp. Dit jaar ben ik begonnen op Tabitha, maar ben al bijna 23 jaar 
met veel plezier juf. In de klas zing ik graag en doe ontdekkingen met de 
kinderen. In mijn vrije tijd doe ik dat ook; wij wandelen veel, ik maak muziek 
en dirigeer een koortje. Ook bak ik regelmatig. Dat is handig, want ik moet 
glutenvrij eten! En lekker eten, tja, dat doe ik ook met plezier! Ik vind het fijn 
dat ik op Tabitha mag werken met al die gezellige kinderen, ouders en 
collega's. Graag tot ziens! 

 


