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Verjaardagen 

Dinsdag 11 januari Vince werd 12 jaar Groep 8b 

Woensdag 12 januari  Joshua werd 5 jaar Groep 1/2a 

 Mena werd 12 jaar Groep 8b 

Vrijdag 14 januari Stan werd 8 jaar Groep 4a 

 Demy werd 8 jaar Groep 4a 

 Linde werd 10 jaar Groep 6b 

Zaterdag 15 januari Noëlle werd 12 jaar Groep 8b 

 Jasper werd 4 jaar Groep 1/2a 

Zondag 16 januari Juf Alie werd 64 jaar  

Maandag 17 januari Elisa werd 4 jaar (welkom op school!) Groep 1/2d 

Dinsdag 18 januari Fenna werd 4 jaar (welkom op school!) Groep 1/2d 

Donderdag 20 januari Lois wordt 4 jaar (welkom op school!) Groep 1/2b 

Vrijdag 21 januari Suweeda wordt 4 jaar (welkom op school!) Groep 1/2b 

Zaterdag 22 januari Maud wordt 6 jaar Groep 1/2c 

 Cian wordt 4 jaar (welkom op school!) Groep 1/2a 

Zondag 23 januari Noëmi wordt 6 jaar Groep 3b 

 Stéfano wordt 12 jaar Groep 7b 

Maandag 24 januari Olivier wordt 11 jaar Groep 7a 

 Fien wordt 4 jaar (welkom op school!) Groep 1/2a 

Dinsdag 25 januari Luuk wordt 9 jaar Groep 5b 

Donderdag 27 januari Jonathan wordt 9 jaar Groep 5b 

 David wordt 5 jaar Groep 1/2d 

Vrijdag 28 januari  Juf Sandra wordt 34 jaar  

Zaterdag 29 januari Jasmijn wordt 9 jaar Groep 4a  

(Nog en alvast) van harte gefeliciteerd 

allemaal! 

Agenda 
Zilveren weken Hele maand januari 2022 

Start Creatieve Carrousel 2 20 januari 2022 

Tabitha Filmmiddag 24 januari 2022 
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 Rekenen op cbs Tabitha 

 Van de Lustrumcommissie (Filmmiddag) 
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Meester Tim aan het woord  

Het nieuwe kalenderjaar is hectisch gestart op school. We zijn blij dat we weer open mochten, 
maar op dit moment zitten er wel 5 groepen in quarantaine, in verband met minimaal drie 
besmettingen in de klas. Daarnaast zijn er ook verschillende kinderen die thuis moeten blijven, 
doordat iemand uit het gezin besmet is. We zullen er alles aan blijven doen om zo veel mogelijk 
fysiek onderwijs te geven, dus vragen u ook om uw kind thuis te houden, als hij/zij corona-achtige 
klachten heeft en te laten testen bij de GGD. We moeten hier echt even samen doorheen en 
hebben uw hulp daarbij heel hard nodig.  
Dat geldt ook bij thuisquarantaine: Als uw kind in thuisquarantaine moet, dan verwachten wij dat 
uw kind thuisblijft. Wij verzorgen dan het thuisonderwijs. Met elkaar afspreken kan dan even niet. 
We halen de kinderen uit elkaar, omdat ze elkaar dan in ieder geval niet meer kunnen besmetten. 
Op dag 5 kunt u uw kind laten testen en daarna, bij een negatieve test, kan uw kind weer 
afspreken met al zijn/haar vrienden/klasgenootjes buiten de deur.  
De alledaagse zaken gaan natuurlijk ook gewoon door. De kinderen zijn deze week gestart met de 
cito-middentoetsen. Hierdoor is het Ouderportaal even gesloten. Dit gaat weer open zodra de cito-
resultaten zijn ingevoerd. Voor ons is dit altijd een mooi moment om te analyseren waar we het 
als school goed doen qua onderwijs en waar we nog uitdagingen hebben. Het is fijn om te zien dat 
onze rekenspecialist (Yvon van Vuuren) en onze taalspecialisten/-coördinatoren (Joyce van 
Bentem en Caroline Brussen) daarin steeds meer hun rol krijgen. O.a. de rekencarrousel is hier een 
mooi voorbeeld van. Yvon zal hier verderop in deze nieuwsbrief meer over vertellen. 
We gaan dit jaar ook verder kijken hoe we de samenwerking met De Wilgen kunnen intensiveren. 
Dit zal, zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, ook het onderwerp zijn van de ‘Koppen bij 
elkaar’-bijeenkomst op 26 januari. Tot nu toe hebben zich hi er twee ouders voor aangemeld. Er is 

dus nog ruimte om mee te denken      . De bijeenkomst is via Teams en start om 08.45 uur. U kunt 
mij een mail sturen op t.klazinga@cbs-tabitha.nl, dan zal ik zorgen dat u een digitale uitnodiging 
krijgt. Het zal ook een onderwerp zijn op de MR-vergadering van 10 februari. 
Tenslotte is er ook deze maand weer een jubileum-activiteit: A.s. maandag (24 januari) hebben we 
een Tabitha filmmiddag (Tabitha Movie Madness). Het is ook even bedoeld als een ontspannen 
onderbreking van de cito-weken. Kinderen mogen deze dag in hun onesie naar school komen en 
mogen eventueel een lekker kussen meenemen om op te zitten. Door corona is de fillmmiddag 
wel beperkt tot de eigen klas (kinderen kunnen dus geen film in een andere klas gaan kijken). Onze 
fantastische OR zal zorgen voor popcorn en limomade tijdens de film 

 

Personeel  

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is Linda per 1 januari gestopt op Tabitha. De ontstane 
vacature is ingevuld door Loes de Wit, die dus weer terugkeert op haar oude school. Loes heeft 
binnen school de functie van kwaliteitsmedewerker en is dus toegevoegd aan ons zorgteam. 
Onze intern begeleider Marye is even uitgeschakeld. Zij wordt binnenkort geopereerd en is daarna 
6-8 weken uit de roulatie. Haar werk is nu even verdeeld binnen het team en we zijn nog naar 
iemand op zoek die tijdelijk een gedeelte van haar werkzaamheden kan overnemen. 

mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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Rekenonderwijs op Tabitha 

Beste ouders,  
Op Tabitha vinden wij het belangrijk dat leerlingen, naast het werken vanuit 
de methodeboeken, ook actief en bewegend leren. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het bewegend leren bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van uw 
kind.  
Het actief en spelenderwijs leren wordt bij ons rekenonderwijs dan ook 
steeds meer zichtbaar.  
In de groepen 1/2 is het werken en spelen in hoeken al vanzelfsprekend, net 
als de rekencircuits die al dagelijks op het programma staan bij de groepen 
3.  
Intussen wordt het rekencircuit ook steeds vaker ingepland in de hogere 
groepen wat een groot succes is! 
 
Hieronder staan slechts een aantal voordelen van een circuit: 

• Het vergroot de betrokkenheid omdat de leerlingen 
actief/spelenderwijs bezig zijn 

• Het vergroot de samenwerking tussen leerlingen 
• Leerlingen leren van en met elkaar wat positief is voor de sociale 

ontwikkeling 
• De leerkracht kan gemakkelijk differentiëren op niveau zodat 

bepaalde leerlingen meer uitdaging kunnen krijgen 
• De leerkracht kan direct individuele ondersteuning bieden waar 

nodig  
• Het zorgt voor veel enthousiasme bij leerlingen, wat nodig is voor 

een optimale ontwikkeling 

Dit laatste punt heb ik zelf gehoord in verschillende groepen: 'Is het nu al 
tijd om te stoppen?' / 'Juf, mogen we dit nog even afmaken?' / 'Gaan we dit 
morgen weer doen?' en ga zo maar door!  
De foto's geven een kleine impressie.  
Hartelijke groeten, 
Yvon van Vuuren, rekencoördinato 
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Van de lustrumcommissie (Tabitha 30 jaar) 

Als lustrumactiviteit van januari organiseren we aanstaande maandag een filmmiddag. De 
kinderen kunnen deze dag eventueel in hun onesie naar school komen en mogen een lekker 
kussen meenemen om comfortabel te zitten. De OR zorgt voor popcorn en limonade. Een welkom 
ontspannen rustmomentje in de cito-weken. Hieronder de poster die door de hele school heen 
hangt: 

 


