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Meester Tim aan het woord 
De eerste 5 weken van dit schooljaar zitten er op en er is al weer een hoop 

gebeurd op school: Een gezellige jaaropening met dweilorkest ‘De Zotte 

Zwaantjes’, de traditionele vossenjacht, het kleuterfeest en de schoolreis. Het is 

fijn dat dit soort activiteiten ‘post-corona’ weer kunnen. 

      
 

Voorzichtigheid blijft echter geboden, zeker nu de winter er weer aankomt en het 

aantal besmettingen in Nederland aan het toenemen is. Er is inmiddels een nieuw 

Covid-draaiboek opgesteld, met instemming van de MR, met daarin 4 scenario’s 

(donkergroen, lichtgroen, oranje, rood). We volgen hierin het beleid van de 

overheid. Per scenario zullen de maatregelen strenger worden, maar tot en met 

scenario oranje blijft de school in ieder geval volledig open. Zelfs in scenario ‘rood’ 

blijft de school open, maar er zal dan in een schema van halve klassen gewerkt 

worden, dus dan zal er ook weer een gedeelte thuis moeten gebeuren. Uiteraard 

hopen we dat we onze school gewoon volledig open kunnen houden. 

 

Zoals u ziet zijn we bezig om een nieuwe format van de nieuwsbrief te maken. De 

nieuwsbrief zal ongeveer één keer per maand verschijnen en zal vooral veel 

algemene info bevatten met eventueel een terugblik op activiteiten in de 

afgelopen maand. De leerkrachten zullen u via Parro op de hoogte houden van de 

actuele zaken en wanneer eventueel ouderhulp nodig is. Ook de jaarkalender kunt 

u in Parro terugvinden. 

 

De komende twee weken zullen vooral in  het teken staan van de 

kinderboekenweek met verschillende activiteiten en de Kanjerlessen voor ouders. 

Daarna is het Herfstvakantie en kunnen we allemaal even bijkomen van zeven 

intensieve weken. Ik ben trots op mijn collega’s en geniet iedere dag van de 

kinderen. We rekenen op de samenwerking met u als ouders/verzorgers, want 

samenwerking is voor ons een belangrijke voorwaarde om de kinderen een 

fantastische basisschooltijd te geven op CBS Tabitha! 

Tim Klazinga 
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Agenda 

• Woensdag 6 oktober: 

Opening Kinderboekenweek 

• 5 t/m 14 oktober: 

Kinderboekenweek met o.a. 

schrijvers in de klas, teken- 

en gedichtenwedstrijd. 

• Vrijdag 14 oktober: 

Voorleeswedstrijd: Wie 

wordt de voorleeskampioen 

van Tabitha? 

• 10 t/m 14 oktober: 

Kanjerlessen met ouders in 

de klas 

• 17 t/m 21 oktober: 

Herfstvakantie 

• Woensdag 26 oktober: 

Koppen bij elkaar-ochtend 
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Koppen bij elkaar-ochtenden 
Maandag 19 september was de eerste Koppen bij elkaar-ochtend van dit schooljaar. Er waren deze keer 7 ouders 

aanwezig, om met de directie te praten over de ochtenden en te kijken hoe we deze (nog) aantrekkelijker 

kunnen maken voor ouders om aan te sluiten. Leuke tips hierin waren: 

- De ochtenden nog thematischer inrichten (met een agenda); 

- Ochtenden inrichten per bouw (noder-/midden-/bovenbouw); 

- De data van de ochtenden eerder bekend maken, zodat ouders er rekening mee kunnen houden. 

Met deze aandachtspunten gaan we aan de slag en we zullen ze verder uitwerken.  

Voor de rest van dit kalenderjaar hebben we alvast drie ochtenden vastgezet: 

- Woensdag 26 oktober; 

- Donderdag 24 november; 

- Vrijdag 16 december. 

Zet de data alvast in uw agenda! Wij vinden het belangrijk om ook uw mening te horen en zullen zorgen dat de 

onderwerpen ruim voor de ochtenden bekend zijn. 

Kinderboekenweek: Tabitha kleurt Gi-Ga-Groen 
Dit weekend heeft u meer informatie gekregen over de Kinderboekenweek. Aanstaande 

woensdag zullen we deze (1,5) week feestelijk aftrappen, met een heuse Gi-Ga-Groene 

modeshow. In alle klassen zullen schrijvers komen (zie ook het schema in de informatiebrief). 

We gaan gedichten en tekeningen maken, uiteraard heel veel lezen en op vrijdag 14 oktober 

is de traditionele afsluiter van deze week: Wie wordt de nieuwe Tabitha-voorleeskampioen? 

En wie winnen de gouden penselen en griffels? 

Fuzefield 
Afgelopen donderdag was het zo ver: Feike en Liam uit groep 8b mochten hun zelfgemaakte spellen onthullen op 

het Fuzefield. Als eerste school in Nederland hebben we dit voor elkaar gekregen, dus we zijn natuurlijk erg trots 

op Liam en Feike. Uiteraard hebben ze het spel inmiddels meerdere keren gespeeld. Er is een cameraploeg 

geweest bij de onthulling, omdat we graag willen laten zien hoe belangrijk wij bewegend leren vinden en, in dit 

geval, hoe goed het ook te combineren is met ICT-vaardigheden.  

De spellen van Feike en Liam hebben ook hun eigen logo gekregen in het startscherm: 

Daarbij is het ook leuk dat het Fuzefield ook kan aansluiten bij bepaalde kernwaarden van de school:  

- Omdat wij een gezonde school zijn, met schoolfruit voor alle kinderen, is er nu ook een module ‘groente 

en fruit’ toegevoegd, wat afgelopen week één van de populairste modules was op het veldje; 

- Tijdens de Kinderboekenweek wordt de nieuwe module ‘Gi-Ga-Groen’ uitgezet, waarbij de kinderen, in 

spelvorm, aan de slag kunnen met het thema van de kinderboekenweek. 

Zo gauw het filmpje met Feike en Liam klaar is, zullen we dit filmpje delen op onze sociale media (Facebook 

en/of Instagram), dus houd onze schoolpagina’s goed in de gaten! 
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Vertrouwenspersonen CBS Tabitha 
Wij zijn Cynthia Wassink (8B) en Caroline Brussen (3A) en wij zijn de vertrouwenspersonen van Tabitha. Voor 
problemen die betrekking hebben op schoolse- of vertrouwelijke zaken kan het fijn zijn als u bij iemand terecht 
kunt, die u kunt vertrouwen, die naar u luistert en advies kan geven.  
Vaak is dat in eerste instantie de leerkracht van uw kind. Wij willen u laten weten dat u terecht kunt bij de 
vertrouwenspersonen als u er niet uitkomt met de leerkracht. Wij zullen dan samen met u of uw kind naar een 
oplossing zoeken en garanderen daarbij dit in vertrouwen te behandelen.  

Zowel Cynthia Wassink als Caroline Brussen zijn aanwezig op woensdag tot en met vrijdag. 

Samenwerking met De Wilgen 

Zoals u weet zijn we aan het onderzoeken hoe we de samenwerking met De Wilgen verder kunnen intensiveren. 

Hiertoe was op 21 september de eerste gezamenlijke studiedag, waarbij het personeel van beide scholen verder 

kennis met elkaar heeft gemaakt. De MR’s van beide scholen zijn nauw bij dit proces betrokken. Binnenkort zal 

de tweede nieuwsbrief verschijnen, waarbij we wat dieper op het hele proces in zullen gaan. 

Nieuw op CBS Tabitha 
In september hebben we weer vijf nieuwe Tabithanen, die 4 jaar zijn geworden, officieel mogen verwelkomen: 

  

Sofia in 1/2a; 

Given in 1/2b; 

Lenthe in 1/2c; 

Charlie en Salam in 1/2d. 

 

Wij wensen onze nieuwste aanwinsten heel veel plezier bij ons op school! 


