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Verjaardagen 

Dinsdag 2 november Lynn werd 9 jaar  Groep 5a 

 Charlize werd 9 jaar Groep 6b 

Woensdag 3 november Daan werd 4 jaar Groep 1/2a 

 Sem werd 9 jaar Groep 6b 

Donderdag 4 november Kaya werd 7 jaar Groep 3b 

Vrijdag 5 november Elianne werd 11 jaar Groep 7b 

Zaterdag 6 november Dani werd 5 jaar Groep 1/2c 

Zondag 7 november Levon werd 10 jaar Groep 7a 

 Juf Stephanie werd 30 jaar  

Maandag 8 november Luuk werd 10 jaar Groep 7a 

Dinsdag 9 november Sem werd 4 jaar Groep 1/2b 

 Meester Tim werd 53 jaar  

Donderdag 11 november Given wordt 7 jaar Groep 3a 

 Mason wordt 10 jaar Groep 7a 

 Sep wordt 8 jaar Groep 4a 

Vrijdag 12 november  Liz wordt 10 jaar Groep 7b 

Woensdag 17 november  Juf Barbara wordt 45 jaar  

Donderdag 18 november Luca wordt 10 jaar Groep 6b 

Zondag 21 november  Maria wordt 5 jaar  Groep 1/2c 

Dinsdag 23 november  Romy wordt 10 jaar Groep 6a 

 Martha wordt 5 jaar Groep 1/2a 

 

 (Alvast en nog) van harte gefeliciteerd allemaal!  

Inhoud 

 Verjaardagen 

 Agenda 

 Meester Tim aan het woord 

 Van de MR 

 Van de Kerstcommissie (voorbereidingen lichtjestocht) 

 Gekke harendag 

 Boekenactie Kinderboekenweek 

 Tip: Handige website om thuis te oefenen 
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Agenda 

Zaterdag 13 november Aankomst Sinterklaas in Nederland 

Vrijdag 19 november Studiedag (Alle kinderen vrij)  

Maandag 22 november Start Creatieve Carrousel 

Donderdag 2 december Surprise Kijkmiddag 

Vrijdag 3 december Sinterklaasviering op school 

Maandag 6 december School in Kerstsfeer brengen 

Woensdag 8 december Studiedag (alle kinderen vrij) 

 

Meester Tim aan het woord  

We gaan de komende periode proberen om wat vaker een nieuwsbrief te verzorgen, ook 
natuurlijk omdat de feestelijke decembermaand aanstaande is. Daarnaast is natuurlijk in één van 
de laatste brieven van ons College van Bestuur ook aangegeven dat wij als Tabitha intensiever 
gaan samenwerken met De Wilgen. In dit proces vinden wij het belangrijk dat u als 
ouders/verzorgers goed geïnformeerd blijft. Ook de MR pakt zijn rol daar heel nadrukkelijk in. 
Ondertussen slaat Corona weer hard om zich heen en hebben we helaas de voorzichtige 
versoepelingen, rondom ouders/verzorgers in de school, na twee weken al weer terug moeten 
draaien. Daarnaast merken we inmiddels ook dat het landelijke lerarentekort voor extra 
complicaties zorgt: Er zijn eigenlijk geen vervangers beschikbaar buiten ons eigen team Bij uitval/ 
quarantaine van leerkrachten hebben we inmiddels al weer een aantal groepen thuisonderwijs of 
zelfs gedeeltelijk vrij moeten geven. Als we continu eigen teamleden op de vervanging inzetten, 
betekent dit extra werkdruk, wat weer kan leiden tot extra uitval. Als het kan, zullen we het zeker 
doen, maar we vragen u om er rekening mee te houden dat we af en toe toch weer terug zullen 
moeten grijpen op thuisonderwijs en vragen uw begrip hiervoor. 
Aan de andere kant komt ons BLOEI-plein steeds meer tot bloei! Letterlijk omdat de beplanting nu 
ook in de groene hoek is aangebracht, maar ook door onze nieuwste 
aanwinst, het Fuzefield, dat een groot succes is! Leuk om hierover te 
melden is dat in de eerste anderhalve week al 325.000 stappen/ 
bewegingen op het veldje geregistreerd zijn (!). Een prachtige stap om 
bewegend leren een vaste plaats te geven binnen ons lesaanbod. Ook in 
de klas zien we het steeds meer terugkomen en onze bewegend leren-
specialist, Mike Rietbergen, heeft voor de leerkrachten en de kinderen 
een klapper ontwikkeld met voorbeelden hoe bewegend leren in het 
lesaanbod verankerd kan worden (i.c.m. bijv. een taal- of rekendoel). 
We blijven dus volop in beweging! 
De dramalessen zijn inmiddels afgerond en hier zal binnenkort een 
aparte special over verschijnen. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor 
de Sinterklaas- en de Kerstviering (met de traditionele Lichtjestocht) inmiddels begonnen, dus ook 
de komende periode zal er nog genoeg te doen zijn op Tabitha! Tim Klazinga 
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Van de MR 

De MR heeft de belangrijke taak om de belangen te behartigen 
van ouders en leerkrachten op het gebied van beleid. Via de 
brief van het bestuur van Meer Primair bent u op de hoogte 
gebracht van de toekomstige samenwerking tussen Tabitha en 
de Wilgen. Onder deze samenwerking vallen verschillende 
onderwerpen zoals intensiever samenwerken op gebied van 
MR, expertise delen en gezamenlijke activiteiten organiseren 
Wij gebruiken de kracht van beide scholen en elkaars kwaliteit.   

 
Als MR hebben we adviesrecht op de voorgenomen samenwerking. We vinden het belangrijk om 
met alle betrokkenen samen te werken aan een vorm waarin de scholen het best mogelijke 
onderwijs voor de kinderen kunnen realiseren. We zullen daarom een proces inrichten waarmee 
we de inbreng van ouders en het schoolteam kunnen ophalen en de vertegenwoordiging zo goed 
mogelijk kunnen invullen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd mailen naar 
mr@cbs-tabitha.nl   
 
Via de MR pagina op de website en via de nieuwsbrief van de school zullen we u op de hoogte 
houden!  

 

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.  
 
Daarnaast willen we vanaf 13 december kinderen en ouders/verzorgers 
weer oproepen om kerstmuziek te spelen in de school. Vanaf maandag 
13 december hopen we dan weer dagelijks live kerstmuziek in de 
school te hebben. Als u het leuk vindt om u, eventueel samen met de 
kinderen, te laten horen, kunt u een mail sturen naar Alie 
(a.verweij@cbs-tabitha.nl of Wendy van der Schaft 
(w.vanderschaft@cbs-tabitha.nl). 
  

  

mailto:a.verweij@cbs-tabitha.nl
mailto:w.vanderschaft@cbs-tabitha.nl
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Gekke haren dag 

Zoals u weet vieren wij ons lustrumjaar met een maandelijkse activiteit. Voor de maand november is 
dat GEKKE HAREN DAG! Zoals al aangekodigd op Parro mogen op vrijdag 12 november alle kinderen 
met hun gekste kapsel naar school komen. We kijken uit naar alle mooie, gekke en creatieve creaties. We 
gaan er een leuke dag van maken!  
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Boekenactie Kinderboekenweek 

 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er door de ouders en kinderen van Tabitha veel kinderboeken 
gekocht bij zowel de Bruna, als bij Stevens. Hierdoor konden we bij de Bruna voor 147 euro aan 
boeken uitzoeken voor onze schoolbieb en bij Stevens voor 207 euro!! We hebben daarbij hulp 
gevraagd aan voorleeskampioenen Hailey uit groep 6 en Demi uit groep 8. Samen met juf Petra en 
juf Caroline zijn zij naar beide boekwinkels geweest en hebben in totaal 25 boeken uitgezocht. Wat 
een feest was dat!! De meiden hebben voor iedere leeftijdscategorie boeken uitgezocht. We 
willen alle ouders en kinderen hiervoor heel hartelijk bedanken!! Deze nieuwe boeken bezorgen 
de kinderen weer veel leesplezier!! 
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Tip: handige website om thuis te oefenen 

Goed nieuws, want alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis oefenen met 
de materialen van Junior Einstein! Dit is zéker een aanrader. Geschikt voor alle kinderen, in alle 
groepen en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken oefenen die je moeilijk vindt of gewoon 
lekker leren wat je zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden voor online oefenen, maar ook om 
materialen te printen of om uitleg video’s te bekijken.    
 
Het begint natuurlijk met een (gratis!) abonnement op de bieb. Dit is eigenlijk wel iets wat elk kind 
goed kan gebruiken. Naast het lenen van je favoriete boeken, tijdschriften en luisterboeken, 
worden er ook geregeld leuke activiteiten georganiseerd in elke bieb. En er zit er altijd wel één bij 
jou in de omgeving!  
Voor de omgeving van onze school, 
zie: https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/openingstijden-vestigingen/hoofddorp-
centrale/ of https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/openingstijden-
vestigingen/hoofddorp-floriande/ 
 
Je kunt met één pasje bij alle bibliotheken in de Haarlemmermeer terecht.   
Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen voor Junior Einstein. 
(Er staan ook nog andere interessante dingen op, zoals de voorleeshoek en Yoleo (lezen en 
luisteren tegelijk)). 
 
Klik op deze link: 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html 
Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je wachtwoord van de bieb. 
Vervolgens kan je kiezen uit alle jaargroepen en vakken. 
Heel veel succes en plezier met oefenen!   
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