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Verjaardagen
Agenda
Meester Tim aan het woord
Personeel
Gymmeester Mike
Nationale voorleeswedstrijd
(Meester) Anton vader geworden!
Lustrumactiviteit februari

Verjaardagen
Maandag 31 januari
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari
Zaterdag 5 februari

Zondag 6 februari
Maandag 7 februari
Woensdag 9 februari
Donderdag 10 februari

Vrijdag 11 februari
Maandag 14 februari
Woensdag 16 februari
Vrijdag 18 februari
Zaterdag 19 februari

Jim werd 7 jaar
Jemuel werd 4 jaar: Welkom op Tabitha!
Thomas werd 11 jaar
Zosja werd 8 jaar
Sayfedinne wordt 10 jaar
Ela werd 9 jaar
Mats werd 6 jaar
Bodhi werd 11 jaar
Pien werd 5 jaar
Suneye werd 9 jaar
Tyrza wordt 8 jaar
Alveena wordt 7 jaar
Liam wordt 12 jaar
Jayden wordt 11 jaar
Jeremiah wordt 13 jaar
Thomas wordt 4 jaar; Welkom op Tabitha!
Juna wordt 10 jaar
Gabriel wordt 11 jaar
Elis wordt 11 jaar
Kick wordt 8 jaar
(Juf) Marye wordt 40 jaar
Liv wordt 6 jaar
(Juf) Mia wordt 53 jaar
Maylin wordt 9 jaar

(Nog en alvast) van harte gefeliciteerd
allemaal!
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Groep 3a
Groep 1/2a
Groep 7a
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5a
Groep 1/2a
Groep 7b
Groep 1/2c
Groep 5a
Groep 4a
Groep 3a
Groep 8b
Groep 7b
Groep 8a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 5b
Groep 1/2c
Groep 5a
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Agenda
9 februari
10 februari
11 februari
Dinsdag/woensdag 15/16 Februari

Studiedag Meer Primair; alle kinderen vrij!
MR-vergadering
Rapporten mee
10 minutengesprekken i.v.m. rapporten +
eindadviesgesprekken
Studie-/administratiedagen: Alle kinderen vrij!
VOORJAARSVAKANTIE

Donderdag/vrijdag 17/18 februari
19-27 februari

Meester Tim aan het woord
De Olympische spelen zijn gestart en het Olympische vuur brandt in de
school. In de klas krijgt dit regelmatig aandacht, waarbij oud-Olympisch
kampioen Jochem Uytdehaage o.a. vragen beantwoordde van onze groep
6b. Ook de gymlessen zijn, zoals u later in deze nieuwsbrief terug kunt
lezen, gedeeltelijk aangepast aan dit thema!
Gevoelsmatig zijn we bezig met het laatste staartje corona, maar het is
best nog even een heftig staartje, dat veel van de flexibiliteit van ons als
team en van u als ouders/verzorgers vraagt. We doen onze uiterste best
om de kinderen zo veel mogelijk fysiek onderwijs te geven, maar hier
speelt ook het lerarentekort ons nog parten, dus helaas kunnen we dat
niet altijd waarmaken.
Waar ik in deze periode dan ook erg van onder de indruk ben is hoe we ons hier gezamenlijk, met
u als ouders/ verzorgers, doorheen slaan. We beseffen ons dat het ook zeer veel van uw
flexibiliteit vergt en zijn dankbaar voor het begrip dat u steeds weer toont. Ook hier geldt wat mij
betreft: ‘Samen compleet.’
Ondertussen wordt er ook nog gewoon lesgegeven op school en vieren we dit jaar ons uitgestelde
30-jarige jubileum. Eind deze week gaan de rapporten mee en deze maand staat in het teken van
‘Heel Tabitha bakt’! Uiteraard vinden we het jammer dat u zo weinig deel kunt uitmaken van de
verschillende jubileum-activiteiten. Eind van het schooljaar staat echter een slotfactiviteit op de
planning en zo hopen we het jaar toch nog gezamenlijk af te kunnen sluiten!
Voor de leerlingen uit de groepen 8 is deze periode altijd een spannende periode: De leerlingen
krijgen namelijk hun schooladvies voor het vervolgonderwijs. Deze gesprekken vallen samen met
de 10 minuten-gesprekken van volgende week. Helaas zullen dit deze keer opnieuw digitale
gesprekken zijn, maar daar zijn we inmiddels natuurlijk wel een beetje aan gewend.
De komende twee weken zijn beide korte weken met studie- en administratiedagen, die we nodig
hebben om de kinderen ook in de tweede helft van dit schooljaar
zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en …….19 februari start
de voorjaarsvakantie, waar we denk ik allemaal wel even aan toe
zijn! Ik wens u in ieder geval alvast een fijne voorjaarsvakantie!
Tim Klazinga

2

9
Personeel
Soms weet je pas wat iets waard is, als het er niet meer is.
Dat is mijn ervaring zeker met CBS Tabitha na een uitstapje van 3 weken
naar het Hoger Onderwijs.
Hoewel ik dacht dat het mijn droombaan zou zijn, kwam ik er al heel snel
achter dat dat verre van de waarheid is. Maar wat wil ik dan?
Juist door dit uitstapje is het voor mij heel duidelijk waar ik wel wil zijn, in
het primair onderwijs.
En op dit moment heel specifiek op CBS Tabitha. Samen met ons team werken aan nog beter
onderwijs, elkaar uitdagen om elke dag het verschil te maken voor onze leerlingen.
Hier is een team dat samenwerkt aan nog beter onderwijs. Dat elke dag het verschil probeert te
maken voor onze leerlingen:
- We leren met én van elkaar, net als onze leerlingen.
- We leren van onze 'fouten', net als onze leerlingen.
- We hebben plezier met elkaar, net als onze leerlingen.
En daar ben ik heel erg graag een onderdeel van.
Door de tijdelijke uitval van Marye is er ruimte voor mij ontstaan die ik met beide handen heb
aangegrepen. De komende maanden zal ik de werkzaamheden van Marye als Ib'er overnemen.
Linda Koehorst

Beste ouders,
Wat enorm leuk dat ik het team van Tabitha weer mag versterken. Twee jaar
geleden heb ik Tabitha gedag gezegd zodat ik op zoek kon naar een baan
dichterbij mijn huis zodat ik meer tijd door kon brengen met mijn jonge
kinderen. Toch bleef ik Tabitha missen en bleef ik contact houden met diverse
collega's. Afgelopen zomer is mijn tweede zoontje geboren en was het in
januari voor mij weer tijd om aan het werk te gaan. Tim vertelde mij toen over
een hele leuke functie binnen Tabitha en ik hoefde er niet lang over na te
denken om weer terug te komen. Tabitha voelt voor mij echt als thuis en ik ben met heel veel
enthousiasme begonnen als kwaliteitsmedewerker. Ik vind het enorm fijn om weer een deel uit te
maken van dit fantastische team en om weer heel veel bekende gezichten te zien. Hopelijk laten
de corona-maatregelen het ook snel weer toe dat ik ook u als ouder weer op school ga zien.

Loes de Wit
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Gymmeester Mike
Zoals u ongetwijfeld weet, hebben we een bewegend leren-specialist op
school, die ‘toevallig’ ook één van onze gymdocenten is. Gymmeester
Mike weet de kinderen tijdens de gymlessen behoorlijk fysiek uit te dagen
en haakt ook regelmatig aan bij de actualiteit.
Omdat Mike zijn ideeën graag deelt met anderen, heeft hij een eigen
TikTok-kanaal opgezet. Hier deelt hij filmpjes over leuke gymlessen die
door hem ontwikkeld zijn. Deze filmpjes deelt hij ook op de Facebook- en
de Instagram-accounts van onze school!
In het kader van de Olympische Spelen heeft Mike nu een lessenserie ontwikkeld, waarbij de
kinderen kunnen ‘langlaufen’, ‘skispringen’, ‘snowboardcrossen’, ‘ski-afdalen’ en ‘curling spelen’,
allemaal in één gymzaal. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Bekijkt u het filmpje via deze link:
Filmpje Olympisch Spelen, gymmeester Mike

De Nationale Voorleeswedstrijd
Als afsluiting van de Kinderboekenweek in oktober, is op Tabitha in de groepen 5 tot en met 8 een
voorleeswedstrijd gehouden.
De winnaar van de groepen 7 en 8 mag namens onze school meedoen
met de Nationale voorleeswedstrijd.
Dit schooljaar is dat Demi de Groot uit groep 8b. Zij gaat in februari
onze school vertegenwoordigen tijdens de voorrondes van deze
voorleeswedstrijd. Helaas is de wedstrijd dit jaar wederom online en
heeft Demi een ontzettend leuk voorleesfilmpje ingestuurd naar de
jury. Nu is het wachten op de uitslag!
Een ding staat vast......We zijn allemaal ontzettend trots op haar en zullen voor haar duimen!

(Meester) Anton vader geworden!
Vorige week maandag zijn onze conciërge Anton en zijn vriendin Lianne ouders geworden van een
wolk van een zoon Quin. Anton heeft de afgelopen week lekker kunnen zorgen voor zijn vriendin
en zoon, die het supergoed doen. Ze zijn natuurlijk supertrots, ook omdat het hun eerste kindje is.
We wensen Anton, Lianne en Quin heel veel geluk!
Uiteraard mogen de foto’s niet ontbreken:
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Lustrumactiviteit februari
Bij een feest hoort natuurlijk een lekkernij!
Daarom is de lustrumactiviteit van de maand februari : Heel Tabitha Bakt!
In alle klassen zal deze maand iets lekkers gebakken worden en daarna natuurlijk lekker smullen
met elkaar!

In de volgende nieuwsbrief zullen we u de foto’s laten zien van alle ‘baksels’ (van pizza’s tot chique
taarten) die in de verschillende klassen gemaakt zijn.
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