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Verjaardagen
Agenda
Meester Tim aan het woord (nieuwe corona-afspraken)
Even voorstellen: De Leerlingenraad
Van de Kerstcommissie (voorbereidingen lichtjestocht)
Vanuit ons Bestuur (Identiteitscommissie)
EU Schoolfruit
Schoolreis
Kinderboekenweek

Verjaardagen
Maandag 18 oktober
Woensdag 20 oktober
Vrijdag 22 oktober

Zaterdag 23 oktober
Dinsdag 26 oktober
Vrijdag 29 oktober
Zaterdag 30 oktober

Zondag 30 oktober

Stijn werd 7 jaar
Juliëtte werd 6 jaar
Nohemi werd 9 jaar
Mees wordt 5 jaar
Fleur wordt 11 jaar
Nova wordt 11 jaar
Virginia wordt 11 jaar
Juf Ina wordt 67 jaar
Tiana wordt 9 jaar
Nina wordt 8 jaar
Amarens wordt 6 jaar
Angelina wordt 8 jaar
Arayan wordt 9 jaar
Sem wordt 10 jaar
Thijmen wordt 9 jaar
Juf Sanne wordt 24 jaar
Aisa wordt 6 jaar
Liv wordt 10 jaar

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

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!
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Agenda
Zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober
Maandag 25 oktober

Herfstvakantie
Vervolg dramalessen 3 t/m 8
OR-vergadering
MR-vergadering (besloten)
Parro open voor inschrijven facultatieve
oudergesprekken
Laatste dag dramalessen 3 t/m 8
Heimanshof groep 1/2a en 1/2b
Heimanshof groep 1/2c en 1/2d
Facultatieve oudergesprekken
Spelletjesochtend groepen 1/2
Start week van de mediawijsheid

Dinsdag 26 oktober
Woensdag 27 oktober
Maandag 1 november
Dinsdag 2 november
Woensdag 3 november
Vrijdag 5 november

Meester Tim aan het woord (o.a. nieuwe corona-regels)
In Nederland zijn de Covid-regels de laatste weken behoorlijk versoepeld. Ondanks dat de
besmettingscijfers weer toenemen, hebben de versoepelingen er wel toe geleid dat wij ook zijn
gaan kijken naar de mogelijkheden om ouders weer vaker in de school toe te laten. U kunt dit zien
als een eerste stap richting volledige openstelling van de school, hoewel het afgelopen jaar ons
ook wel bepaalde inzichten heeft gegeven met betrekking tot rust in de school, het op tijd kunnen
beginnen met lessen en de noodzaak om iedere dag alle ouders in de school toe te laten.
Daarnaast hebben we ook een mooie ontwikkeling gezien in de zelfstandigheid van de kinderen.
De komende maanden zullen we kijken of we hier uiteindelijk een nieuw beleid op moeten gaan
voeren. Hier zullen we de MR natuurlijk nauw bij betrekken, omdat zij instemming zullen moeten
geven voor een eventuele verandering van beleid.
Los van de beleidsvorming gaan we vanaf maandag wel weer de eerste stappen zetten richting
openstelling van de school voor ouders. Wij vinden het belangrijk om u weer fysiek te ontmoeten,
ook omdat educatief partnerschap een belangrijk item is binnen onze school, dus we hopen zo ook
de lijntjes met u als ouder weer wat korter te maken, wat ongetwijfeld de onderlinge
communicatie zal bevorderen. Hierbij dienen we ons wel te houden aan de richtlijnen vanuit het
Corona-team van ons bestuur (Meer Primair).
Rekening houdende met deze richtlijnen en in goed overleg met team, ouders/verzorgers (o.a.
tijdens de Koppen bij elkaar-bijeenkomst) en MR zullen we de eerste 4 weken na de
herfstvakantie(tot 22 november) deze afspraken hanteren:
• Groepen 1/2: Ouders groepen 1/2b en 1/2d mogen op maandag en donderdag mee naar
binnen, ouders van de groepen 1/2a en 1/2c op dinsdag en vrijdag. De twee
groepen waarvan de ouders niet mee naar binnen mogen, verzamelen op de huidige
afgesproken tijd op het schoolplein. Op woensdag blijft alles zoals het nu is.

2

4
•

Groepen 3 en 4: De ouders mogen iedere week twee keer mee naar binnen lopen: De
ouders van de groepen 3 op maandag en donderdag en de ouders van de groepen 4 op
dinsdag en vrijdag. We vinden het hierbij belangrijk dat het meegaan met de kinderen zo
functioneel mogelijk is! We kunnen ons best voorstellen dat u de eerste paar keer het leuk
vindt om ook de klas weer even van binnen te zien, maar u heeft de afgelopen anderhalf
jaar ongetwijfeld ook gezien dat de kinderen zich zelfstandig heel goed binnen school
kunnen redden;
• Groepen 5 t/m 8: De ouders/verzorgers van de groepen 5 t/m 8 mogen één keer per week
mee naar binnen lopen. De inloopdag wisselt wekelijks tussen de maandag en de
donderdag (de a-groepen) en de dinsdag en de vrijdag (de b-groepen). Hier wordt een
schema voor gemaakt. We willen de ouders op het hart drukken om het meelopen tot een
minimum te beperken, maar we snappen het ook heel goed als u, na anderhalf jaar, weer
even in de klas van uw kind wilt kijken. Het mag dus, maar overdrijf het niet!
Binnen deze afspraken blijven uitzondering en maatwerk natuurlijk mogelijk: Als uw kind bijv. voor
het eerst naar school gaat, zullen we u altijd toestemming geven om met uw kind de school in te
gaan. Naast dit maatwerk beraden we ons ook nog op inloopmomenten, waarbij u op sommige
dagen iets langer bij uw kind in de klas mag blijven.
Het meelopen met uw kinderen kan van 08.15-08.30 uur. Vanaf 08.25 uur gaan we de
ouders/verzorgers vragen om afscheid te nemen (op het hoofdgebouw klinkt dan de schoolbel) en
de school weer te verlaten, zodat we echt om 08.30 uur, zonder ouders/verzorgers met de lessen
kunnen beginnen!
Na 4 weken zullen we deze afspraken evalueren met zowel u, team als MR en gaan we kijken of we
verder kunnen versoepelen. Door tussentijds te evalueren en goed te blijven overleggen, willen we
uiteindelijk tot nieuwe vaste afspraken komen, die we dan hopelijk, na instemming van de MR, in
januari 2022 kunnen introduceren.
De maand oktober was verder een leuke feestelijke maand, met het schoolreisje, de
kinderboekenweek (met ruilmarkt) en de dramalessen. In ons lustrumjaar zal er iedere maand een
leuke activiteit georganiseerd worden (in augustus was dit de feestelijke opening met brassband,
in september (of eigenlijk 1 oktober) was dit de schoolreis met z´n allen en in oktober de
boekenruilmarkt tijdens de kinderboekenweek. Over de overige lustrumactiviteiten zult u in een
volgende nieuwsbrief verder geïnformeerd worden door de lustrumcommissie.
De laatste koppen bij elkaar-ochtend was nog digitaal (met 4 ouders), maar de volgende wil ik heel
graag weer fysiek in de school doen. Deze zal plaatsvinden op woensdag 17 november. Wel graag
voor deze datum bij mij aanmelden via t.klazinga@cbs-tabitha.nl. Tim Klazinga
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Even voorstellen; leerlingenraad
Wie zijn we?
Kijk naar de mooie poster die we opgehangen hebben in
school. Mena (groep 8B), Noah (groep 8A), Finette
(groep 7B), Zuzanna (groep 7A), Suus (groep 6B) en
Arayan (groep 6A)

Waarom is er een leerlingenraad en wat doen we?
Om leuke dingen te bedenken, (bijvoorbeeld op het schoolplein). Ze helpen soms de juffen en
meesters en mogen uit de klas en tussen de lessen dingen doen voor de leerlingenraad. Kinderen
van school kunnen meedenken over dingen voor de leerlingenraad. We maken hier een
brievenbus voor. We bespreken wat er kan veranderen, om de school beter te maken,
bijvoorbeeld wat te doen aan het schoolplein. We gaan de kinderen van groep 5 uitleg geven en
kijken wie er bij de leerlingenraad wil.
Geschreven door Arayan (6A)

Kerst: Voorbereidingen Lichtjestocht
De voorbereidingen voor Kerst zijn al begonnen. Dit jaar willen wij
weer een Lichtjestocht organiseren. Daarbij kunnen wij uw hulp goed
gebruiken. We willen na de herfstvakantie glazen potjes in gaan
zamelen, zodat we die bij de Lichtjestocht langs de route kunnen
plaatsen (met een lichtje erin.) Mocht u potjes hebben, dan ontvangen
wij die graag goed schoongemaakt en zonder etiket of deksel. Uw
kind mag de potjes inleveren bij de eigen leerkracht.
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Vanuit ons bestuur (inzake identiteitscommissie)
De identiteitscommissie van Meer Primair is op zoek naar

een ouder-lid.
In deze identiteitscommissie hebben twee ouders, twee
leerkrachten, één directeur en een lid van het college van
bestuur zitting.
De commissie heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke (RK/PC/Interconfessioneel) identiteit
van de scholen van Meer Primair en ziet er op toe dat dit een prominente plek heeft en behoudt
binnen de organisatie.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschap en
(religieuze) diversiteit. De commissie heeft een adviserende rol en een klankbordfunctie ten
aanzien van identiteit-gerelateerde vraagstukken. Ook heeft zij een ‘aanjaagfunctie’: zij zorgt
ervoor dat het gesprek over de identiteit in brede zin levend blijft op de scholen en ondersteunt
directeuren en leerkrachten hierin door middel van initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: een
bijdrage leveren aan het organiseren van een Stichtingsbrede studiedag identiteit voor alle
leerkrachten, het meedenken in het project ‘Wat een Verhaal!’ (een Meer Primair project voor
Bijbelverhalen in de klas) en het produceren van een film waarbij alle scholen in beeld brengen
hoe de identiteit vorm krijgt in de praktijk. De commissie wordt extern begeleid door een
onderwijsbegeleider identiteit & levensbeschouwing van Arkade.
Wij zijn op zoek naar een ouder die affiniteit heeft met bovengenoemde thema’s en hieraan een
actieve bijdrage wil leveren in de commissie. Er wordt drie keer per jaar vergaderd op het
bestuurskantoor van Meer Primair in Hoofddorp.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mariska van Hulzen
(mariskavanhulzen@gmail.com) of Eef Niezing (eniezing@meerprimair.nl).
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 29 oktober. Aansluitend zal een afspraak voor een
gesprek worden gemaakt.
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EU-Schoolfruit
Ook dit jaar krijgen we weer schoolfruit! Hieronder de informatie:
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Schoolreis
In het kader van ons 30-jarige jubileum (of zesde lustrum) zijn we dit jaar met de hele school op
schoolreis geweest naar Duinrell. Zelf meester Tim en meester Anton (die hier graag zijn vrije dag
voor op wilde offeren) mochten mee! ’s Ochtends om 09.00 uur stonden de bussen klaar om de
kinderen weg te brengen en rond 10.00 uur waren alle kinderen gearriveerd in Wassenaar, zodat
ze bij de opening van het park gelijk naar binnen konden stormen. Prachtig was het om te zien hoe
het park Tabitha-groen kleurde, met in totaal 400 kinderen en begeleiders, ieder in hun eigen
Tabitha-shirt. Het bleef gelukkig redelijk droog, zodat alle kinderen volop hebben kunnen genieten
van een dagje plezier. Toen we gingen verzamelen brak de hemel alsnog open, waardoor we wel
allemaal kletsnat de bus in moesten, maar dat mocht de pret niet drukken. Het gerucht gaat dat
een aantal kinderen, omdat ze toch al nat waren, meester Tim acht keer mee hebben gesleept in
de ‘open Splash’, dus dat zij ook zonder de regenbui de bus niet droog in waren gekomen
.
Rond 17.00 uur waren de bussen weer in Hoofddorp, waar de ouders/verzorgers de kinderen op
de Marga Klompé-singel konden oppikken (de bussen durfden de wijk niet meer in).
Al met al een zeer geslaagde dag, fantastisch georganiseerd door onze ouderraad, die ook de hele
dag aanwezig waren om de organisatie op zich te nemen. Heel veel dank daarvoor! Gelukkig
hebben we de foto’s nog!
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Kinderboekenweek
Van 6 t/m 17 oktober was het weer Kinderboekenweek. Gedurende deze
anderhalve week was er weer veel extra aandacht voor lezen. Het thema
was dit jaar: ‘Worden wat je wil’ wat natuurlijk mooi aansloot op het
thema ‘beroepen’ bij de groepen 1/2. Op woensdag 6 oktober werd de
week feestelijk geopend op het grote plein bij het hoofdgebouw, waar de
leerkrachten allemaal verkleed rondliepen als een bepaald beroep, alleen
hadden ze allemaal een verkeerd voorwerp bij zich, dat eigenlijk bij een ander beroep hoorde. Het
was aan de kinderen om de voorwerpen weer aan het goede beroep te koppelen. Helaas ging het
na 10 minuten te hard regenen, waardoor we de ochtend niet op het plein konden afsluiten met
de muzikale aftrap (+ dans) van het Kinderboekenweek-lied. Het filmpje met de uitgebeelde
beroepen van de verschillende leerkrachten kunt u terugvinden op onze website.

Als onderdeel van ons lustrum hebben we een ruilmarkt georganiseerd, waarbij ons doel was om
ieder kind een nieuw boek mee naar huis te laten nemen. Hierbij
hebben we alle kinderen gevraagd om een
boek mee naar school te nemen dat ze niet
meer lezen. Daarna heeft ieder kind de
mogelijkheid gekregen om uit de grote stapel
boeken een boek mee naar huis te nemen dat
hij/zij nog niet gelezen had. We hopen zo veel
kinderen weer een nieuw boek te hebben bezorgd!
Tijdens de Kinderboekenweek werden vele mooie verhalen geschreven en prachtige tekeningen
gemaakt. Voor de mooiste verhalen en tekeningen werden gouden penselen uitgereikt!
Afsluiter van de Kinderboekenweek is altijd de Voorleeswedstrijd, op het
podium van het hoofdgebouw. Hier verzamelden eerst de groepen 5 en 6 en
daarna de groepen 7 en 8 om hun voorleeskampioenen te horen voorlezen.
Het voorlezen ging bij iedereen fantastisch, dus het was een lastige keuze voor
de jury, maar uiteindelijk heeft de jury toch een keuze gemaakt:
Hilde werd voorleeskampioen in groep 5, Hailey in groep 6, Vera in 7 en Demi
in 8. Demi mag ons nu ook vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeskampioenschappen. Het was al met al een zeer geslaagde
Kinderboekenweek!
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