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Verjaardagen augustus  

5 augustus 

 

6 augustus  

 

 

8 augustus 

11 augustus  

12 augustus 

13 augustus  

14 augustus  

 

15 augustus  

16 augustus  

 

17 augustus 

 

21 augustus  

22 augustus  

23 augustus  

 

24 augustus  

25 augustus  

26 augustus  

28 augustus  

 

30 augustus 

Mushkaan is 10 jaar geworden! 

Vera is 4 jaar geworden 

Cas is 10 jaar geworden! 

Juf Naomi (23) 

Mia is 4 jaar geworden 

Zoey is 4 jaar geworden 

Kai is 7 jaar geworden! 

Landon is 4 jaar geworden 

Ruben is 11 jaar geworden! 

Liam is 11 jaar geworden! 

Naomi is 9 jaar geworden!  

Yvi is 9 jaar geworden! 

Kaan is 11 jaar geworden! 

Marium is 4 jaar geworden! 

Milou is 7 jaar geworden  

Ties is 9 jaar geworden! 

Jelano is 9 jaar geworden 

Shera is 9 jaar geworden! 

Kick is 9 jaar geworden! 

Tess is 11 jaar geworden! 

Daisy is 11 jaar geworden! 

Juf Louke (61) 

Nebieal wordt 12 jaar!  

Aliyah wordt 6 jaar! 

Juf Jolanda D. (41) 

Sem V. wordt 10 jaar 

Bram wordt 4 jaar! 

Groep 6a 

Welkom op cbs Tabitha! 

Groep 7a 

 

Welkom op cbs Tabitha! 

Welkom op cbs Tabitha! 

Groep 4b 

Welkom op cbs Tabitha! 

Groep 8b 

Groep 8b 

Groep 6b 

Groep 6a 

Groep 8a 

Welkom op cbs Tabitha! 

Groep 3a 

Groep 6a 

Groep 6b 

Groep 6b 

Groep 5b 

Groep 8b 

Groep 8b 

 

Groep 7a 

Groep 3b 

 

Groep 7a 

Welkom op cbs Tabitha! 

(Nog) van harte gefeliciteerd allemaal!  

Inhoud 
 Verjaardagen 

 Agenda 

 Meester Tim aan het woord 

 Koppen bij elkaar 

 Fuzefield 

 Informatieavonden groepen 1,2 en 3 

 Startgesprekken 

 AVG/Privacy-voorkeuren 

 Schoolreis/Kleuterfeest 

 Administratie@cbs-tabitha.nl 

 Denk aan de buren 
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Agenda 

Maandag 29 augustus  Eerste schooldag 

Vrijdag 2 september Vossenjacht 

Maandag 5 september Vragenlijst Startgesprekken wordt verstuurd 

Ouderavond groepen 1/2 

Dinsdag 6 september Ouderavond groepen 3 

Woensdag 7 september Parro open voor inschrijving Startgesprekken 

Hele week 12-16 september Startgesprekken 

Maandag 19 september Koppen bij elkaar-ochtend 

Donderdag 22 september Kleuterfeest + Schoolreis 

 

Meester Tim aan het woord 

Allereerst hoop ik natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en mooie nieuwe 

herinneringen heeft gemaakt. Als team zijn we gisteren officieel gestart met de Startvergadering, 

maar u zult begrijpen dat we natuurlijk al de hele week druk bezig zijn met het inrichten van de 

klassen en de school, zodat we maandag u en de kinderen weer vol enthousiasme kunnen 

ontvangen. Om 08.15 uur gaan de deuren weer open en we hebben een verlengde inlooptijd (tot 

08.45 uur). U bent dus van harte uitgenodigd om met uw kind mee te lopen naar de nieuwe klas 

en eventueel even kort kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en). Om 08.30 uur hebben we 

nog een muzikale verrassing voor de kinderen. Rond 08.45 uur vragen we u om de school weer te 

verlaten, zodat de leerkrachten dan met hun programma kunnen beginnen. 

Er zullen dus geen regels aangepast worden in verband met Corona. Dit is ook omdat we vorig jaar 

gezien hebben dat u als ouders/verzorgers op een fijne manier invulling geeft aan het meelopen 

naar de klas (meestal eigenlijk alleen als u nog kort even iets aan de leerkracht wilt mededelen). 

Daarnaast vinden we het belangrijk, ook vanuit de triade (kind, ouders/verzorgers, school) dat we 

elkaar blijven ontmoeten, om de lijntjes kort te houden. 

Dit betekent echter niet dat we onze ogen sluiten voor Corona. Het is nog steeds in onze 

maatschappij aanwezig en school blijft natuurlijk wel een omgeving waar we elkaar snel kunnen 

besmetten. Voor de vakantie hebben alle kinderen een Covid-test mee naar huis gekregen. Het 

zou fijn zijn als u komende zondag uw kind een test afneemt, zodat we het risico op een eventuele 

uitbraak op school zo klein mogelijk houden. Binnen school zullen we de bekende hygiëne-

maatregelen hanteren. Daarnaast zullen we ons natuurlijk houden aan de afspraken die gemaakt 

worden binnen het Corona-team van Meer Primair en eventueel landelijke maatregelen, als die er 

weer zouden komen. 
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Zoals ik al eerder aangaf hebben we er weer zijn in om met uw kinderen aan de slag te gaan.  

Daarbij zullen we natuurlijk de ingezette weg voortzetten: 

- We gaan de mogelijkheden om ons schoolplein in te zetten voor bewegend leren verder 

uitdiepen. Hierbij zal ook een koppeling gemaakt worden met onze ICT-leerlijn; 

- We gaan verder met gedifferentieerde expliciete instructie, waarbij we nog meer zullen 

kijken naar de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij zullen we ICT als 

middel inzetten (waarbij de focus ligt op de basisvakken); 

- We gaan voor de kinderen hun eigen persoonlijke groei inzichtelijk maken. Hierbij gaan we 

ze leren dat ze ook eigen keuzes mogen maken. 

 

Naast deze punten zullen we natuurlijk ook verder gaan met de gesprekken met De Wilgen over 

hoe de intensievere samenwerking eruit gaat zien, als we over een aantal jaar onder één 

administratienummer verder zullen gaan. Hier zullen wij u tussentijds verder over informeren met 

aparte nieuwsbrieven. We zijn er in ieder geval van overtuigd dat we elkaar op verschillende 

punten kunnen versterken en dat we samen aan een prachtig onderwijspunt gaan werken voor de 

kinderen in Toolenburg Oost en daaromheen. 

 

We kijken er naar uit om iedereen maandag weer te ontmoeten en als we u maandag niet zien, 

zien we u ongetwijfeld vrijdag bij de Vossenjacht. Tim Klazinga  

 

Koppen bij elkaar 

Na een succesvolle lancering 3 jaar geleden, merken we dat de Koppen bij elkaar-ochtenden 

steeds slechter bezocht worden. Als school vinden we het echter wel belangrijk om uw mening te 

horen. In het verleden zijn er al een aantal mooie suggesties gekomen uit deze ochtenden waar we 

als school mee aan de slag zijn gegaan en wat nu ook gerealiseerd is (o.a. de moestuintjes). 

Graag zouden we de eerste ‘Koppen bij elkaar’-ochtend op maandag 19 september met u in 

gesprek willen gaan over hoe we deze sessie weer nieuw leven in kunnen blazen. We starten om 

08.35, zodat u nog even uw kind naar de klas kunt brengen! Verdere informatie zult u vinden op 

de posters in de school. 

 

 

Informatieavonden groepen 1, 2 en 3 

Voor de groepen 1/2 en de groepen 3 worden weer informatieavonden georganiseerd. De 

informatieavond van de groepen 1/2 vindt plaats op maandag 5 september en voor de groepen 3 

op dinsdag 6 september. De leerkrachten zullen u nog informeren over de aanvangstijd en 

dergelijke.         
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Fuzefield 

Afgelopen jaar is op ons BLOEI-plein het Fuzefield aangelegd. Dit interactieve speelveld levert een 

mooie bijdrage aan onze visie dat bewegen kinderen helpt bij het leren. Fuzefield is een relatief 

jong bedrijf, dat nog volop in de verdere ontwikkeling van hun uitvinding zit. Als school helpen wij 

hen ook om noviteiten op ons Fuzefield uit te proberen. Wij waren natuurlijk al één van de eerste 

scholen in Nederland met zo'n veld op het plein, maar binnenkort hebben we echt een primeur: 

Twee jongens uit groep 8, Feike en Liam, hebben allebei een spel geprogrammeerd in Scratch, wat 

omgezet kan worden naar het Fuzefield: Ze kunnen dus straks hun eigen spel spelen op het 

Fuzefield! Ergens halverwege september zal dit, met media-aandacht, gerealiseerd gaan worden 

en dan hebben we dus als eerste school in Nederland een interactieve speelmogelijkheid op het 

plein, die door de kinderen zelf ontwikkeld is! Binnenkort krijgt u hier meer informatie over! 

 

Startgesprekken 

In de week van 12-16 september vinden de startgeprekken (omgekeerde oudergesprekken) plaats. 

Deze zullen dit jaar tussen 15.00 en 17.00 uur plaatsvinden, dus niet in de avonden. 

Op maandag 5 september zult u van de leerkracht(en) de oudervragenlijst ontvangen. Deze zal 

weer de leidraad zijn voor het startgesprek. Woensdag 7 september zal Parro opengezet worden, 

zodat u zich kunt inschrijven voor het gesprek. Hoe laat Parro opengezet wordt hoort u nog van de 

leerkracht(en). Bij de groepen 6 t/m 8 zijn de leerlingen ook aanwezig bij dit gesprek. 

 

AVG/Privacy-voorkeuren 

Wij willen u verzoeken, conform de wetgeving inzake AVG, om uw privacy-voorkeuren te 

controleren in Parro (dit staat gelijk op het eerste tabblad (privacy-voorkeuren), zo gauw u Parro 

opent. Hier kunt u ook uw adresgegevens controleren. Als u hier toch nog vragen over heeft kunt u 

een mail sturen naar administratie@cbs-tabitha.nl.  

 

Schoolreis/Kleuterfeest 

De Schoolreis is dit jaar op donderdag 22 september. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan 

naar een pretpark, de kinderen uit de groepen 1/2 hebben een kleuterfeest op school met het 

thema circus. De leerkrachten zullen u verder informeren over wat de bedoeling is. 
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Administratie@cbs-tabitha.nl 

Als u een administratieve zaak aan school door wilt geven, bijv. Een adreswijziging, kunt u het best 

een mail sturen naar administratie@cbs-tabitha.nl. De mail komt dan rechtstreeks bij Karin van Os 

binnen, dus dan wordt de aanpassing het snelst verwerkt.  

 

Denk aan de buren 

Bij de start van een nieuw schooljaar vinden wij het altijd belangrijk om stil te staan bij onze buren: 

We staan nu eenmaal midden in een woonwijk en we willen ons graag als een goede buur 

gedragen. Wij verzoeken u dus om u aan de parkeerregels te houden en 

alleen daar te parkeren waar het mag (dus niet midden op de weg). 

Daarnaast zijn de zones bij de flats achter de school privéterrein, dus ook 

daar mag u niet parkeren. U kunt dus aangesproken worden als u zich niet 

aan de regels houdt en vaak lopen de handhavers bij de start van een 

schooljaar een extra rondje.  
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