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Gedichten uit de Bovenkamer

Verjaardagen
Dinsdag 21 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december
Zondag 26 december

Dinsdag 28 december
Donderdag 30 december
Zaterdag 1 januari
Maandag 3 januari
Donderdag 6 januari
Vrijdag 7 januari
Zondag 9 januari

Isaiah werd 12 jaar
Samuel werd 11 jaar
Fayen werd 9 jaar
Hanna werd 5 jaar
Milou werd 8 jaar
Jill werd 10 jaar
Juf Amina werd 25 jaar
Juf Wendy werd 36 jaar
Tessa wordt 9 jaar
Kasper wordt 4 jaar
Izaura wordt 4 jaar
Maya wordt 13 jaar
Senna wordt 4 jaar
Ibrahim wordt 7 jaar
Lynn wordt 9 jaar
Toby wordt 12 jaar
Noa wordt 11 jaar
Mark wordt 5 jaar

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

Groep 5a
Nieuwe leerling
Nieuwe leerling
Groep 7b
Nieuwe leerling
Groep 3a
Groep 5b
Groep 8b
Groep 8b
Groep 1/2d

(Nog en alvast) van harte gefeliciteerd
allemaal!
Agenda
Kerstvakantie
Start Zilveren weken
Start Cito Middentoetsen
ALV Ouderraad
Groepen 4 Heimanshof
Start Creatieve Carrousel 2

t/m 9 januari 2022
10 januari 2022
17 januari 2022
18 januari
20 januari 2022
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Meester Tim aan het woord
Wederom besloot onze regering een week voor de Kerstvakantie de basisscholen te sluiten, om
vervolgens een paar dagen later het hele land in lockdown te zetten. U had de kinderen dus al een
week eerder thuis en de school was eigenlijk alleen geopend voor noodopvang. We zijn blij dat zo
veel ouders de opvang voor hun kind(eren) hebben kunnen regelen, waardoor we voor de
kinderen die wel opgevangen moesten worden (gem. 8 a 9 kinderen per dag) gezellige opvang
hebben kunnen regelen, waarbij vooral het verstoppertje spelen in de school erg populair was. We
kunnen echter niet onze ogen sluiten voor wat er momenteel gebeurt: We zitten in een lockdown
die duurt tot minimaal 14 januari, waarbij mogelijk de scholen weer opengaan op 10 januari. Als
we niet per 10 januari weer open gaan, zullen we weer één of meerdere weken thuisonderwijs
gaan geven. We zijn de verschillende scenario´s aan het uitwerken, zodat we redelijk snel weer
met thuisonderwijs kunnen starten, maar we hopen natuurlijk dat de school op 10 januari, direct
na de Kerstvakantie, weer open gaat. Als het goed is komt hier in de aangekondigde
persconferentie van 3 januari meer duidelijkheid over en zullen we u ook verder berichten.
Het was al met al wel weer een bewogen jaar, waarbij Corona ook onze school meerdere keren
heeft bezocht. Dit vroeg veel van de flexibiliteit van iedereen, zowel van u als ouders, als ook van
de leerkrachten en de kinderen. Ik ben er trots op hoe we dit probleem gezamenlijk hebben
aangepakt en ondertussen:
• nog voor de tweede keer een ´thuiskamp´ hebben kunnen organiseren voor onze
vertrekkende groep 8-kinderen;
• een nieuw schoolplein hebben kunnen ontwikkelen;
• iedere maand een lustrumactiviteit hebben kunnen organiseren, met een spectaculaire
startactiviteit (met beide andere scholen op ons eiland) en een schoolreis met z´n allen;
• de uitval van lessen meestal hebben kunnen voorkomen;
• ons onderwijs gewoon door hebben kunnen ontwikkelen.
Daarnaast zijn er inmiddels mooie contacten gelegd tussen onze collega´s en de medewerkers van
De Wilgen, waarbij we kijken hoe we, door op bepaalde deelgebieden als taal, rekenen en
Kanjertraining samen te werken, ons onderwijs op een nog hoger peil kunnen krijgen. De MR (van
beide scholen) wordt nauw hierbij betrokken en hun adviezen worden ook serieus meegenomen in
het traject naar verdere samenwerking toe. Ik ben dus ook erg blij met de constructieve rol die
onze MR hierin speelt.
Het is de laatste maanden even niet gelukt om een ‘Koppen bij elkaar’-ochtend te realiseren, maar
dat wil ik graag in januari wel weer gaan doen, op woensdag 26 januari om 08.45 uur. Het
onderwerp zal zijn: ‘De verdere samenwerking met de Wilgen’. Ik zal dan zelf iets vertellen over de
stappen die tot nu toe genomen zijn en ik ben ook benieuwd naar uw ideeën hoe we de
samenwerking verder kunnen bevorderen. Ook dit zal weer een digitale versie worden, dus als u
mij een mail stuurt dat u graag mee wilt doen (t.klazinga@cbstabitha.nl), dan zorg ik dat u een digitale uitnodiging krijgt.
Voor nu wens ik u in ieder geval een hele fijne vakantie en ik hoop u in
het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk weer een keer live te kunnen
spreken! Tim Klazinga
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Personeel
Linda Koehorst heeft besloten een nieuwe weg in te slaan: Zij gaat opleidingen ontwikkelen voor
Inholland Academy. Voor haar was dit een kans die zij niet kon laten schieten en we gunnen haar
deze mooie stap ook van harte. We wensen haar dus heel veel succes in haar nieuwe uitdaging!
Gelukkig hebben we heel snel een vervanger gevonden voor de functie:
Per 1 januari keert Loes de Wit weer terug op haar oude ´nest´. Loes heeft jarenlang voor de klas
gestaan in de groepen 7 en 8 op Tabtitha. De afgelopen twee jaar heeft ze wat dichter bij haar huis
op een school gewerkt, maar ze staat te popelen om nu weer bij Tabitha aan de slag te gaan als
kwaliteitsmedewerker/ intern begeleider. We hebben er alle vertrouwen in dat zij een waardig
opvolger van Linda zal zijn.
Naast Loes zal in januari ook Christianne Haan bij ons starten. Christianne werkt nu als intern
begeleider/groep 8-leerkracht op De Wilgen. Zij zal enkele weken ingewerkt worden en daarna de
functie van Marye Paardekooper als intern begeleider gaan waarnemen, omdat Marye een
operatie moet ondergaan, waarna ze een aantal weken uitgeschakeld zal zijn.
We wensen de dames veel succes in hun nieuwe functie!

Van de gedragsspecialist/vertrouwenspersoon (Cynthia Wassink)
Na 9 maanden niet voor de klas te hebben gestaan, ben ik afgelopen maand weer begonnen. Het
is fijn om weer voor de klas te staan en om weer op Tabitha te zijn. Ik sta op woensdag en
donderdag voor groep 8a en op vrijdag houd ik mij bezig als gedragsspecialist en gezonde school
coördinator. Mocht u vragen hebben wat betreft het gedrag van uw kind of wilt u uw verhaal
kwijt, dan mag u contact met mij opnemen door een mail te sturen naar c.wassink@cbs-tabitha.nl.
Ik denk graag met u mee of bied een luisterend oor.
Tevens ben ik samen met Caroline Brussen vertrouwenspersoon van Tabitha. Voor problemen die
betrekking hebben op schoolse- of vertrouwelijke zaken is het fijn als u bij iemand terecht kunt,
die u kunt vertrouwen, die naar u luistert en advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de
leerkracht van uw kind. Wij willen u laten weten dat als u of uw kind er niet met de leerkracht
uitkomt, u dan terecht kunt bij ons als vertrouwenspersonen. Wij zullen dan samen met u of uw
kind naar een oplossing zoeken en garanderen daarbij dit in vertrouwen te behandelen. Onze
emailadressen: c.brussen@cbs-tabitha.nl of c.wassink@cbs-tabitha.nl.
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Van de lustrumcommissie (Tabitha 30 jaar)
Het was even spannend, maar de
lustrumactiviteit van december mocht natuurlijk
niet overgeslagen worden. Na overleg hebben
we besloten de foute kersttruiendag te
verplaatsen naar donderdag 16 december. En
maar goed ook! Wat zag iedereen er fantastisch
fout uit: We hebben de meest gekke kerstruien
gezien die dag. Truien met lampjes, glitters en
leuke teksten... Kijk maar naar de foto van
groep 3B. Op naar de lustrumactiviteit van
januari!

Fietsen (van onze conciërge Anton)
Beste ouders/verzorgers,
Er staan twee fietsen al weken heel eenzaam in onze fietsenstalling. Ze zouden het op prijs stellen
als de eigenaar ze weer mee naar huis neemt, want ze hebben dus al een eenzame kerst
meegemaakt.
Mochten ze na de kerstvakantie er nog staan dan zal ik ze opgeven bij de gemeente als
achtergelaten.
Ze zijn beide zwart en van het merk Vogue. De ene is model Elite, de andere Transporter.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u deze achterlaten in de mailbox van uw conciërge.
a.gehrels@cbs-tabitha.nl
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Creatieve Carrousel
7b
De leerlingen van groep 7b zijn aan de slag gegaan met het schilderen van avondlicht. We hebben
eerst veel foto's en schilderijen bekeken van avondlicht en de leerlingen mochten vervolgens door
middel van mengen prachtige avondlicht kleuren maken op een doek. Tijdens de tweede les
hebben we verschillende gevels bekeken van huizen in Amsterdam en verschillende silhouetten
van figuren die met Sinterklaas te maken hebben. De leerlingen hebben vervolgens hun eigen
huisjes ontworpen op zwart papier met een Sinterklaas figuur erbij.
De foto's zijn de resultaten!

5

7
Team sportservice
Kerstvakantieactiviteit Team Sportservice Haarlemmermeer voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wil jij 2021 met een knaller afsluiten? Dan hebben we het niet over vuurwerk maar over misschien
wel de leukste activiteit van het jaar!
Omdat we ons houden aan de maatregelen doen we dat dit jaar net even anders dan anders:
lekker buiten.
Jullie zullen het niet koud krijgen want jullie gaan in het Haarlemmermeerse Bos op zoek naar
verschillende Pokémon!
Lukt het je om samen met je team van maximaal 5 kinderen de snelste tijd neer te zetten? Dan win
je een leuke sportieve verrassing.
Sowieso ligt er voor iedere deelnemer een presentje klaar! Gotta Catch 'Em All!
Zorg dat je erbij bent op donderdag 30 december in het Haarlemmermeerse Bos. De route duurt
ongeveer 1,5 uur.
Je kunt je aanmelden via Pokémon in het Haarlemmermeerse Bos - kerstvakantie bij Team
Sportservice Haarlemmermeer, daar vind je ook meer informatie over locatie en tijd.
Meld je snel aan want vol = vol
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Gedichten over Corona (van een aantal leerlingen uit de Bovenkamer)
Het is een irritant virus,
het komt steeds terug.
Een week eerder vakantie,
is wat ze nu willen.
Hoor je een kuch,
dan ben je weer bang.
Het virus, het virus!
Weer een lockdown.
Je zit alweer thuis, verspilde uren.
Hoelang mag het nog duren?
Weer online,
het is niet fijn!
Je niest een keer,
en gaat naar de teststraat.
Een vaccinatie,
en nog een.
Alles gaat dicht!
Daarvoor schrijf ik dit gedicht.
Doe voorzichtig, en een beetje normaal.
Het is moeilijk,
Maar zo gaat het nou eenmaal!

Zelfs op mijn verjaardag was de
feeststemming kwijt.
Het was wel heel leuk, hoor!
Tussen alle aanpassingen door.
Ook de vakantie was in ons kleine land,
Ik miste het Kroatische zand.
Ik ben er klaar mee,
Net zoals bijna twee jaar gelee.
Noëlle
Bijna 2 jaar geleden op mijn
verjaardagsfeest,
was iedereen bevreesd.
Steeds meer mensen werden ziek,
toen kwam de eerste piek.
Op tv zei Rutte de scholen gaan per direct
dicht ,
en er kwam een online lesgeef plicht.
We zaten met de klas in teams aan ons
schoolwerk te werken,
we vonden dat allemaal gek dat was wel te
merken.
Na piek 1 volgde ook piek 2 ,3 en nu 4,
Het virus is in 2021 December nog steeds
hier.
Helaas heb ik van dichtbij kunnen zien hoe
gevaarlijk het virus is,
toen gingen alle alarmbellen af en dat was
niet mis.
Ik hoop dat het virus snel weggaat
daarbij heeft iedereen baat.

Sarah
Ik heb in mijn leven al veel nieuws gehoord,
Maar dat van twee jaar geleden heeft er bij
mij hard in geboord.
Scholen gaan dicht, een mondkapjes plicht.
Ik heb opa en oma al lang niet gezien,
Kan dat virus eens klaar zijn, misschien.
Toen kwamen er testen, en begon het echt.
Met de cijfers ging het opeens heel slecht.
Ze gingen vaccineren, ik dacht dat het bijna
klaar was.
Maar er werd iemand ziek uit onze klas.
Op dat moment werd thuiswerken een feit.

Feike
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