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Verjaardagen
Woensdag 29 september
Donderdag 30 september
Vrijdag 1 oktober
Zaterdag 2 oktober
Zondag 3 oktober
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Donderdag 7 oktober
Vrijdag 8 oktober
Zaterdag 9 oktober
Zondag 10 oktober
Dinsdag 12 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober
Zondag 17 oktober
Zondag 17 oktober

Mason wordt 6 jaar
Evelyn wordt 9 jaar
Rafael wordt 8 jaar
Jaël wordt 11 jaar
Giovanni wordt 9 jaar
Pien wordt 11 jaar
Milan wordt 9 jaar
Isabel wordt 7 jaar
Demi wordt 10 jaar
Hermon wordt 10 jaar
Hadassa wordt 9 jaar
Alyssa wordt 7 jaar
Katya wordt 12 jaar
Hayley wordt 5 jaar
Meester Jaap wordt 53 jaar
Julia wordt 5 jaar
Loïs wordt 8 jaar

Groep 1/2D
Groep 6B
Groep 5A
Groep 7B
Groep 5A
Groep 8A
Groep 5B
Groep 4B
Groep 6B
Groep 5B
Groep 6B
Groep 3A
Groep 8A
Groep 1/2D
Groep 1/2A
Groep 5B

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!
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Agenda
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Donderdag 14 oktober
Zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober

Schoolreis!
Studiedag! Alle kinderen vrij.
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek
Koppen bij elkaar-ochtend
Herfstvakantie

Meester Tim aan het woord
Vandaag zijn we met z’n allen op schoolreis geweest. Heerlijk dat het weer kon, na alle dingen die
we de afgelopen maanden niet door konden laten gaan. De kinderen hebben weer genoten en in
de volgende nieuwsbrief zullen we u verslag doen van alles wat we gedaan hebben.
De Corona-maatregelen zijn inmiddels verder versoepeld. Dit betekent ook dat we vanaf volgende
week weer de reguliere ingangen gaan gebruiken. De ingang achter de school wordt weer de
ingang voor het personeel en de groepen 3 kunnen dus gewoon weer via ons grote schoolplein
naar binnen tussen 08.15 en 08.30 uur. De kleuters zullen nog wel in twee etappes naar binnen
gaan, omdat het anders voor de kleuterleerkrachten lastig is om het overzicht te houden.
Tot de herfstvakantie blijft de afspraak ‘geen ouders in de school’ nog even gehandhaafd.
Na de herfstvakantie zal daar het een en ander in veranderen, maar daar zult u nog een aparte
brief over ontvangen. Ook wordt nog gekeken naar de Kanjerlessen met ouders. Hier zullen we u
ook nog verder over informeren. We hopen dat we daarbij uw input mee kunnen nemen van de
‘Koppen bij elkaar’-ochtend, die, zoals eerder gecommuniceerd is, verplaatst is van donderdag 23
september naar donderdag 14 oktober (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, digitaal (via Teams) of hybride (live én digitaal) gaan doen.
Tot nu toe hebben zich twee ouders/verzorgers opgegeven.
We zijn heel blij dat we in het BLOEI-plein nu ook de keuze hebben gemaakt
voor een interactieve component: Eind oktober krijgen we, als vierde school in
Nederland, een Fuzefield op ons plein! Op dit plekje op het plein zullen de
kinderen nog meer uitgedaagd worden om te bewegen. Daarnaast kunnen ze
adaptief met taal en rekenen werken en is er zelfs voor de hogere groepen een
mogelijkheid om hun topografie te leren! Dit alles terwijl ze moeten blijven
bewegen. Ook is er uiteraard ruimte voor ontspanning (met een aantal
spelletjes). Onze bewegend leren-specialist Mike pakt volgende week de naschoolse activiteit
bewegen op maat weer op, waarbij de kinderen buiten schooltijd nog een uur extra kunnen
gymmen. Ook hier merken we, aan de vele aanmeldingen, dat u dit als ouder/verzorger als een
meerwaarde ziet. We blijven in beweging!
Als jubileumactiviteit willen we in oktober een ruilbeurs organiseren voor boeken, ook in het kader
van de Kinderboekenweek. Hier hoort u van de leerkracht van uw kind meer over. Tim Klazinga
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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. Deze keer de beurt aan Burcu en Sandra (beide ook moeder van onze school):
Mijn naam is Sandra van de Giessen. Ik werk sinds maart twee ochtenden
in week als onderwijsassistent in de onderbouw bij Tabitha. Ik ben
getrouwd met Mischa (die in het middelbaar onderwijs werkt) en samen
hebben we twee kinderen, Noah (5 jaar) en Eva (3 jaar). Noah zit hier ook
op school en Eva gaat de twee ochtenden dat ik werk naar de
peuterspeelzaal naast de Amazone. We wonen een paar meter van de
school af. Deze factoren maakt het voor mij een droombaan😉 En dan is
het ook nog eens een superleuke school om te werken met een heel fijn
team.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Ik heb twee eigen webshops. In
de ene webshop verkoop ik eigengemaakte sieraden en in de andere
eerlijke Fairwear kleding die ik zelf bedruk met eigen ontwerpen. Ook zing ik graag en doe ik dit af
en toe in de band in de kerk.
Daarnaast ben ik erg actief in het kinderwerk in de kerk en coördineer ik de crèche en de
kliederkerk en zit ik in het bestuur van het kinderprogramma.
Ook houd ik erg van het bezoeken van musea met het gezin. Ik verveel me dus nooit.
Ik ben met veel plezier begonnen bij Tabitha en hoop dat er nog een hele mooie tijd zal volgen. Je
vind me op dit moment vooral bij de kleuterklassen. Graag tot ziens!
Mijn naam is Burcu Tarhan van Tiel,
Ik woon in Hoofddorp met mijn man en 3 kinderen van 12, 10 en 2 jaar oud. Ik
zal voor sommige ouders een bekend gezicht zijn omdat mijn oudste dochter tot
vorige schooljaar op Tabitha heeft gezeten en middelste nu nog steeds. Ik heb
ruim 14 jaar met veel plezier als pedagogisch medewerker gewerkt in
Hoofddorp waarvan ruim 8 jaar op KDV Tante Til, die naast Tabitha gevestigd is.
Naast mijn werk in de kinderopvang heb ik gewerkt als invalkracht bij diverse
basisscholen. Ik heb heel veel zin om nu bij Tabitha aan de slag te gaan. Ik ben
aangenomen om het onderwijs in de groepen 1 t/m 4 te ondersteunen en val
momenteel in, met veel plezier, in groep 1/2a.
Met vriendelijke groet, Burcu Tarhan van Tiel
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Week tegen pesten
Deze week stond Tabitha in het teken van de week tegen pesten. Met dit jaar als motto:
Buitensluiten? Uitgesloten!
Gedurende deze week werd er in alle klassen veel aandacht besteed
aan dit onderwerp, want samen willen wij zorgen voor een
groepsklimaat waar iedereen bij hoort en zich welkom voelt.
Buitensluiten hoort daar niet bij!
We hebben het gehad over het verschil tussen pesten en plagen. En
wat kan je doen als je ziet dat iemand buitengesloten wordt of als je
zelf buitengesloten wordt?
Er werden filmpjes gekeken en liedjes geluisterd.
Ook de Kanjertraining ontwikkelt ieder jaar een les voor de
week tegen het pesten met daarbij een passend verhaal voor
de onderbouw en oefeningen voor de midden- en
bovenbouw.
Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een armbandje gekregen
om dit standpunt duidelijk te maken. Door het dragen van dit
bandje hebben we afgesproken dat we allemaal zorgdragen
voor een fijne sfeer in de klas!

Ouderbijdrage (namens de Ouderraad)
In het begin van het schooljaar heeft u een brief van ons ontvangen met het
verzoek om de jaarlijkse, vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Als u dat nog niet
heeft gedaan, willen wij u vragen dit alsnog te doen. Dankzij uw bijdrage kunnen
de kinderen vandaag op schoolreisje en kunnen wij de rest van het jaar nog
andere dingen voor de kinderen regelen. Het is een vrijwillige bijdrage, dus wij
kunnen u nergens toe verplichten, maar hoe meer ouders/verzorgers betalen, hoe
leuker de activiteiten die we met de kinderen kunnen doen. Alvast bedankt!

Kinderboekenweek (namens de kinderboekenweek-commissie)
Woensdag 6 oktober vindt de opening van de Kinderboekenweek plaats. Op dinsdag 5 oktober
krijgen de kinderen daarvoor een formulier mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze woensdag
met dit formulier en een potlood/pen naar het schoolplein van het hoofdgebouw komen. Op het
schoolplein lopen vanaf 8.15 uur allemaal juffen en meesters verkleed als beroep. Ze hebben
allemaal een verkeerd attribuut bij zich, bijvoorbeeld de bakker loopt met een hamer. Kinderen uit
de groepen 1 t/m 4 kijken wie er met welk attribuut wandelt en op het formulier de juiste lijnen
trekken. Het is fijn als u hier zelf even bij blijft, omdat u uw kind nog niet bij de juf kunt brengen
zoals gewoonlijk. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten raadsels oplossen op hun formulier.
Tussen 8.30 en 8.45 uur verzamelen alle leerkrachten op het pannaveld en zingen we samen
het Kinderboekenweeklied. Daarna gaan de kinderen en leerkrachten naar binnen.
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Administratie
Formulieren (bijv. verlofformulieren of inschrijfformulieren) kunt u vanaf nu rechtstreeks
aanvragen bij onze administratie (Karin van Os, administratie@cbs-tabitha.nl). U kunt eventueel
uw kind ook afmelden via dit mailadres, bij ziekte. We vragen u dan echter wel altijd om ook
telefonisch contact met school op te nemen, omdat mail en apps soms bij de start van de dag niet
gelezen worden.

Bericht van Inge Kuit
Beste ouders van Tabitha,
Zoals u al eerder in een Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, ben ik me wat breder
gaan oriënteren binnen het onderwijs en heb ik een baan gevonden binnen het
speciaal onderwijs.
Ooit ben ik in 1981 gestart als kleuterjuf en nu, het staartje van mijn loopbaan
ga ik weer (deels) terug in mijn oude functie. Ik ben gaan lesgeven op een
school voor speciaal onderwijs in Amsterdam waar alleen aan kleuters les wordt gegeven.
Het mes snijdt voor mij aan twee kanten:
Ik kan in deze baan terug naar het lesgeven aan kleuters en ik kan mijn expertise op het gebied van
zorgleerlingen (vanuit mijn ervaring als intern begeleider) mooi inzetten.
Het bevalt me tot nu toe goed en omdat de verandering van baan pas aan het einde van het vorig
schooljaar heeft plaatsgevonden, heb ik gekozen voor een bescheiden afscheid.
Neemt niet weg dat ik het wel heel jammer vind dat ik niet meer op een meer persoonlijke manier
van u, als ouders, afscheid heb kunnen nemen. Daarom wil ik u langs deze weg ook bedanken voor
het mede mogelijk te hebben gemaakt dat ik mijn tijd op Tabitha met een fijn gevoel kan afsluiten.
Ik heb met sommige ouders uiteraard meer contact gehad dan met andere ouders, maar de
waarde van een fijn oudercontact heeft bij mij wel altijd hoog in het vaandel gestaan.
Dit heb ik op Tabitha als veelal heel positief ervaren. Mijn oprechte dank hiervoor!
Rest mij om u, samen met uw kind(-eren) op Tabitha een fijne schoolcarrière te wensen en
wellicht komen we elkaar ooit nog wel weer eens tegen! 😊
Bibia, ye ye ye! (uit een vrolijk liedje van Ed Sheeran)
Het is Twi, een taal gesproken in Ghana, en het betekent "Alles komt goed"/"All will be well”
Hartelijke en lieve groet, Inge Kuit

Babynieuws
In februari 2022 verwachten onze conciërge Anton en zijn vriendin Lianne hun
eerste kindje. Als u de komende periode Anton met een nog grotere glimlach
rond ziet lopen, dan weet u nu waar het van komt! Wij als team van Tabitha
zijn heel erg blij voor ze, weten zeker dat ze fantastische ouders zullen worden
en wensen ze straks alvast heel veel geluk met z’n drieën!
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