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Verjaardagen
Agenda
Meester Tim aan het woord
Van de Sinterklaascommissie
Van de Kerstcommissie (Lichtjestocht een jaar uitgesteld)
Lustrumactiviteiten november (Gekke harendag) en december (Foute kersttruiendag)



Special over de dramalessen

Verjaardagen
Donderdag 2 december
Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Zaterdag 11 december

Luke wordt 10 jaar
Jeslynn wordt 11 jaar
Mo wordt 10 jaar
Tygo wordt 10 jaar
Keet wordt 6 jaar
Sym wordt 10 jaar
Guusje wordt 6 jaar
Rosa wordt 6 jaar
Juf Jolanda wordt 54 jaar
Lascel wordt 8 jaar
Arjan wordt 11 jaar
Amy wordt 5 jaar
James wordt 6 jaar
Siem wordt 6 jaar

Zondag 12 december
Dinsdag 14 december
Woensdag 15 december
Vrijdag 17 december
Zondag 19 december

Groep 6b
Groep 8a
Groep 6b
Groep 5b
Groep 3b
Groep 6b
Groep 3b
Groep 3b
Groep 4b
Groep 7b
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c

Alvast van harte gefeliciteerd allemaal!
Agenda
29 november, 6 en 13 december
Vrijdag 3 december
Naandag 6 december
Woensdag 8 december

Creatieve Sint- en Kerstcarrousel
Sinterklaasviering op school
School in Kerstsferen brengen
Studiedag (Alle kinderen vrij)
MR-vergadering
Lustrumactiviteit: Foute Kersttruiendag
Kerstviering
Kerstvakantie vanaf 12.00 uur!

Maandag 20 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
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Meester Tim aan het woord
Zoals u inmiddels heeft gemerkt staan we als school weer voor de nodige uitdagingen. In de
persconferentie van vrijdag is in ieder geval aangegeven dat de scholen open blijven, maar er zijn
ook weer een aantal extra maatregelen afgekondigd. Hier heeft u vandaag ook een brief over
ontvangen vanuit ons bestuur. De belangrijkste nog even op een rijtje:
• De leerkrachten en de kinderen vanaf groep 6 dragen mondkapjes in de loopruimtes;
• Dringend advies aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 om twee keer per week een
zelftest te doen;
• Ook voor het personeel het dringende advies om twee keer per week een zelftest te doen;
• Zorg weer voor looproutes en gespreide pauzes in de school, zodat kinderen voldoende
afstand van elkaar kunnen houden;
• Alle oudergesprekken vinden online plaats. Fysieke gesprekken op school zijn even niet
mogelijk;
• Ook bij milde verkoudheidsklachten houdt u uw kind thuis.
Morgen zullen we nog verder in het team bespreken hoe we deze maatregelen verder uitwerken.
Hierbij kan het ook gebeuren dat we weer met gespreide inloop- en uitlooptijden gaan werken.
Hierbij zullen we ook de MR raadplegen. We zullen u hierover nog verder informeren. Waar u
morgen in ieder geval alvast rekening mee moet houden:
• Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 worden geacht in de loopruimtes een mondkapje te
dragen, dus graag een mondkapje meegeven;
• De kinderen uit de groepen 3 gaan weer via de personeelsingang naar binnen en gaan met
hun jas en tas rechtstreeks naar hun eigen klas;
• Alle kinderen nemen hun jassen en tassen ’s ochtends mee naar de klas, zodat er geen
opstoppingen ontstaan in de gangen;
• Groepsdoorbrekende activiteiten zijn even niet mogelijk;
• Wij zullen extra alert zijn op verkoudheidsklachten bij de kinderen. Wanneer wij denken
dat het niet verantwoord is om uw kind op school te laten blijven, zullen we contact met u
opnemen om uw kind op te halen.
Met betrekking tot de zelftesten wachten we even de berichtgeving vanuit de overheid en onze
stichting af m.b.t. wie de zelftesten moet verzorgen. Ook daar zullen we u verder over informeren.
Wordt vervolgd dus, maar we kunnen wel constateren dat Corona voor het tweede
achtereenvolgende jaar een stempel drukt op de feestelijke decembermaand. De Sinterklaasviering kan, met enkele aanpassingen, nog wel doorgaan, maar de Lichtjestocht hebben we helaas
uit moeten stellen. De lustrumactiviteit van december, ‘Foute Kersttruiendag’, is gelukkig wel
Coronaproof, dus deze gaat, zonder verdere maatregelen, gewoon door. Verder in deze
nieuwsbrief een special over de dramalessen die op onze school door Pier K gegeven zijn. De
leerkrachten en de kinderen van de groepen 4, 5 en 7 hebben hun best gedaan om er een mooie
impressie van te maken. Tim Klazinga
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Van de Sinterklaascommissie
Inmiddels heeft de Sint-koorts ook Tabitha bereikt! In alle groepen wordt het Sinterklaasjournaal
gekeken en allerlei activiteiten gedaan die te maken hebben met het Sinterklaasfeest.
Helaas hebben de Covid beperkingen ook gezorgd voor wat aanpassingen tov onze jaarlijkse
viering:
• Op donderdag 2 december komt de surprise
kijkmiddag te vervallen. De kinderen brengen die
dag wel hun surprise na schooltijd naar school en
worden opgevangen in de klas door hun eigen
leerkracht. Op parro komt een filmpje met alle
mooie knutsels van de klas;
• Op vrijdag 3 december komen de kinderen zoals
normaal naar de klas. Er zal geen aankomst van de
Sint zijn, dus wij verzoeken ouders na het brengen
naar huis of werk te vertrekken. Wij gaan er een
fantastisch kinderfeest van maken en natuurlijk
zullen wij u achteraf de nodige foto's sturen.
Namens team Tabitha willen wij alvast de ouderraad heel erg bedanken voor al het werk wat zij
verzetten om deze periode tot een succes te maken!

Van de Kerstcommissie
Helaas hebben we de Lichtjestocht een jaar uit moeten stellen.
Het is, binnen de huidige Coronamaatregelen niet realiseerbaar.
Samen met de OR zijn we aan het kijken hoe we nu de Kerstviering
op een andere manier vorm kunnen geven, binnen de kaders van
de Corona-richtlijnen. U heeft al een heleboel potjes voor ons
verzameld, waarvoor veel dank! We zullen deze bewaren voor de
Lichtjestocht van volgend schooljaar.
Uiteraard stoppen we voor dit schooljaar wel met het verzamelen van de potjes, dus u hoeft ze
niet meer aan uw kinderen mee te geven.
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Lustrumactiviteiten November en december
De lustrumactiviteit van november was ‘Gekke
harendag’! Wat een gekke, mooie en creatieve kapsels
hebben we voorbij zien komen!
Ook de leerkrachten deden natuurlijk mee, zoals u kunt
zien in deze mooie, door Louke gemaakte, collage:
Een aantal kinderen en Karin zaten, aan hun kapsels te
zien, al vroeg in de kappersstoel:

Op naar de lustrumactiviteit van december: Foute Kersttruiendag!
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Special dramalessen op cbs Tabitha
Omdat we het belangrijk vinden op cbs Tabitha om kinderen te leren hoe ze zich kunnen
presenteren, hebben we bij Pier K een serie dramalessen ingekocht, die door twee trainers van Pier K
werden gegeven. De lessen waren een groot succes, zoals u in de stukjes hieronder kunt lezen.
We hebben namelijk de groepen 4, 5 en 7 gevraagd om een verslag te maken van de lessen: Het
enthousiasme druipt er van af!

De dramalessen volgens groep 4a

Jayden: Het was heel heel heel heel leuk!
Miaf: de oefening toen we ogen in onze billen en handen hadden was het
leukst!
Stijn: de meesters waren supergrappig!
Milou: jammer dat het maar 3 keer was!

5

6

Marie: de meester maakte allemaal grapjes en de spelletjes waren heel
leuk!
Aiden: we kregen superheldentraining, gaaf!
Sep: de meesters hadden superleuke spelletjes bedacht!
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Dramalessen groep 4b
Wat was het leuk; de dramalessen die wij mochten volgen!
Wennen was het wel even, want een docent die zegt dat je allemaal aan touwtjes vast zit
aan je hoofd en wanneer hij dit touwtje omhoog trekt, iedereen ook omhoog gaat, is
natuurlijk een beetje gek.. Maar ook heel erg leuk!
Een van de lessen ging over het nabootsen van sprookjes op een 'foto' Zie de afbeelding voor
één van deze uitwerkingen. Rara, welk sprookje zit hierin verstopt? 🙂
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Dramalessen groep 5a
Wat hebben we leuke spelletjes gedaan met Meester Kai!
Er is geoefend met slow-motion, versneld doorspoelen en pauze, het leek wel een film vol
avonturen
Ook moesten we onze pokerface opzetten. Een misdaad ontkennen, 2 waarheden en een
leugen vertellen terwijl de rest van de klas probeerde de leugenaar aan te wijzen.
Het spelletje hey, ja, ssssttt was favoriet in groep 5a en wordt nog vaak gespeeld op het
schoolplein.
Tot slot moesten we elkaar achtervolgen zonder dat de ander het doorhad.
Sluipend, kruipend en zo stil mogelijk werd er door de aula gemanoeuvreerd als een leeuw
of een leeuwin.
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De dramalessen van groep 5B
De toneelles was super!leuk. Als ik en de andere één getal van een op de tien geven zou ik een
dikken tien geven want het was superleuk.
Het leukste spel was superheld. Dan was meester de meneer met de afstandbediening en die ging
de afstandsbediening op pauze zetten en dan moesten wij stil staan en hij kon hem in slomosjen
seten en terug spoelen en dan moesten we staan in de positsie die we hadden.
We gingen leren om pervekte stemen te gebruiken. Bevoorbeeld om boos- blij- verdrieteg te zijn.
En dat je boos ging lopen als je boos bent.

Ook een leuk spel was he ja sst!!!
Dat was heel erg lastig en om het nog wat lastiger te maken
moest het in de kring.

Aldus Thijmen, Jonathan en Tygo die dit over de toneellessen
schreven.
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Lessenserie Drama groep 7a
In het kader van cultuur heeft ook onze groep 3 maal een les drama gehad. In het begin was dit best
wel spannend. Jezelf van een andere (toch wel gekke) kant laten zien, is niet altijd even makkelijk. De
docent was echter in staat het ijs te breken met een simpele eerste opdracht en vervolgens deed
iedereen, op zijn eigen manier, enthousiast mee! Iedereen heeft het naar zijn zin gehad en sommigen
vonden het erg jammer dat het bij slechts 3 lessen bleef; een succes dus!
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Dramalessen groep 7B
Groep 7B heeft 3 dramalessen gehad op de donderdag. Twee lessen werden gegeven door Kay en de
laatste les werd gegeven door Tim. In de laatste dramales werd in groepjes steeds 3x een tableau
gemaakt over het verhaal van de 3 biggetjes! We hebben geleerd dat een tableau een soort van foto
is, waar heel veel in kan gebeuren.
De leerlingen hebben genoten van de lessen. Aan het begin van de eerste les vonden sommige
kinderen het best een beetje gek om toneelstukjes te spelen en spannend om 'te kijk' te staan voor
de rest van de groep. Maar al snel verdween alle gêne en werd er goed samengewerkt,
complimenten gegeven en veel gelachen met elkaar!
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