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Meester Tim aan het woord 
Het lijkt er op dat alles weer een beetje terug gaat naar normaal en dat vinden we 

fijn. Voorzichtigheid rondom corona blijft natuurlijk geboden, maar het is prettig 

om u als ouder/verzorger weer meer binnen school te hebben Hierdoor kunnen 

bepaalde zaken weer makkelijker worden afgestemd. Omdat alles weer richting de 

oude situatie gaat, hebben we als team een aantal schoolafspraken onder de loep 

genomen. Tevens is er momenteel minder noodzaak om alle ingangen te 

gebruiken. Daarom hebben we twee zaken besloten: 

* De personeelsingang blijft vanaf nu echt voor het personeel. Zo kunnen we de 

deur makkelijker gesloten houden en hebben we meer toezicht op wie de school 

binnenkomt. Graag dus vanaf nu bij het brengen/halen van uw kind(eren) alleen 

de ingangen aan het grote schoolplein gebruiken. De personeelsingang zal niet 

meer als in- of uitgang dienen; 

* De schoolafspraak dat ouders/verzorgers van 

kinderen vanaf groep 2 na de herfstvakantie niet 

meer mee de klas in mogen, komt dit schooljaar 

te vervallen. Door corona bent u als ouder weinig 

binnen school geweest en we denken dat het 

goed is om u als ouder/verzorger nauw te betrekken bij wat er in de klas gebeurt. 

Tot en met groep 4 mag u, tussen 08.15 en 08.30 uur, nu bij uw kind in de klas, om 

te kijken wat hij/zij deze schooldag gaat doen. Als om 08.30 uur de schoolbel 

klinkt, verwachten we wel dat u uit de klas bent. Zo kunnen wij op tijd met de 

lessen beginnen. Eind dit schooljaar zullen we de afspraak evalueren. 

De feestelijke decembermaand staat weer bol van de activiteiten: Het bezoek van 

Sinterklaas op 2 december, de tweede gezamenlijke studiedag met De Wilgen op 5 

december, de muzikale hoogtepunten in de week voorafgaand aan Kerst en 

natuurlijk op 22 december een gezellige Kerstlunch en de traditionele 

Lichtjestocht! De Lichtjestocht is dit jaar voor het eerst samen met De Wilgen, 

waardoor het nog grootser belooft te worden dan andere jaren.  

Met betrekking tot de intensievere samenwerking met De Wilgen is aanstaande 

woensdag de eerste meedenksessie voor ouders gepland, zoals u heeft kunnen 

lezen in de ‘samenwerkings’nieuwsbrief. Verderop in deze nieuwsbrief zal hier nog 

even op teruggekomen worden. 

Tot slot krijgen we steeds meer te maken met het lerarentekort. We zullen altijd 

proberen om een vervanger te regelen, maar we merken ook dat dit soms erg 

lastig is. Ik ben dan ook supertrots op de creativiteit van ons team, waardoor uitval 

van lesdagen tot nu toe tot een minimum beperkt is gebleven. Als het echter toch 

een keer voorkomt dat uw kind een dag geen onderwijs op school heeft, reken ik 

ook op uw creativiteit en begrip. Tim Klazinga 
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Agenda 

• Woensdag 30 november: 

19.00 uur Meedenksessie 

ouders inz. samenwerking. 

met De Wilgen 

• Vrijdag 2 december: 

Bezoek Sinterklaas op school 

• Maandag 5 december: 

Studiedag: Alle kinderen vrij 

• Week 6–9 december: 

Adviesgesprekken groep 8 

• Donderdag 15 december: 

Start Mad Science 

• Donderdag 22 december: 

Kerstviering met Kerstlunch 

en Lichtjestocht 

• Vrijdag 23 december: 

Kinderen om 12.00 uur vrij: 

Start Kerstvakantie 

• Zaterdag 24 december t/m 

zondag 8 januari (2023): 

Kerstvakantie! 
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‘Koppen bij elkaar’-ochtenden 
Helaas kon de ‘Koppen bij elkaar’-ochtend van 24 november niet doorgaan. 

De laatste Koppen bij elkaar-ochtend van dit kalenderjaar is op vrijdag 16 december. 

We hopen weer op een grote opkomst en als er een onderwerp is waar u als ouder 

graag met school over in gesprek wilt gaan, stuur dan een mail naar t.klazinga@cbs-

tabitha.nl. Het uiteindelijke onderwerp van deze ochtend kunt u terug vinden op de 

posters die we in de gangen en op de entreedeuren zullen ophangen.  

 

Oudervereniging zoekt penningmeester! 
Vanuit de oudervereniging zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.  

Suzanne Wesseling heeft deze taak in de afgelopen jaren op zich genomen. Echter eind volgend schooljaar zal zij 
ons verlaten. Omdat wij het belangrijk vinden dat de nieuwe penningmeester de tijd krijgt om mee te lopen en 
zo bekend te raken met hoe wij werken zijn wij nu alvast op zoek naar een penningmeester.  

Dus heb jij een affiniteit met cijfers, ben jij handig met excel, vind jij het leuk om samen met andere ouders actief 
te zijn in de oudervereniging waarin we activiteiten organiseren die buiten het lesprogramma vallen?  
Meld je dan aan via ouderraad.tabitha@gmail.com! 

Kerstfeest op Tabitha 
Zoals aangegeven is het bij de Kerstviering dit jaar weer tijd voor onze 
traditionele lichtjestocht. Het is de bedoeling dat we donderdag 22 december, 
samen met De Wilgen, een Lichtjestocht gaan houden. De voorbereidingen zijn 
nog steeds in volle gang. Via Parro zullen de leerkrachten u op de hoogte 
houden, wanneer eventueel iets van u verwacht wordt. 
Inmiddels zijn al veel extra potjes verzameld. Als we toch nog tekort komen, zult 
u nog een extra oproep krijgen van de leerkracht van uw kind(eren). 
’s Middags is er een gezellige Kerstlunch, waarbij ieder kind iets kan meenemen. 
Hier zal een inschrijflijst voor komen. Uiteraard mogen de kinderen deze dag in hun mooiste kerst-outfit naar 
school komen. 

In de week voorafgaand aan Kerst hopen we natuurlijk iedere dag weer een 
muzikale verrassing te hebben in de hal. Het is natuurlijk het leukst als de 
kinderen zelf een instrument komen spelen, maar ook u als ouder/verzorger 
bent van harte uitgenodigd om een muzikale verrassing (eventueel samen met 
uw kind) te verzorgen. Als uw kind het leuk vindt, kan hij/zij alvast gaan oefenen. 
Iedereen kan zich opgeven via de leerkracht(en) van uw kind(eren). Wellicht 
zullen enkele leerkrachten zelf ook hun talenten laten horen! 

Houd de komende weken Parro in ieder geval goed in de gaten, want als er verder nieuws is om te delen, zullen 
de leerkrachten dit via Parro doen. Vrijdag na de Kerstviering zijn de kinderen, zoals ieder jaar, om 12.00 uur vrij 
en daarna is het twee weken Kerstvakantie. 

mailto:t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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Sinterklaasfeest op Tabitha 
De school is al een paar weken in Sintsfeer, wat ziet dat er gezellig uit! In 
de groepen en thuis wordt het Sinterklaasjournaal ook regelmatig 
gekeken. 

Deze week maandag(groepen 1/2), dinsdag (bovenbouw), woensdag en 
donderdag zal er Pietengym zijn voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen 
mogen verkleed komen en nemen een nepcadeautje mee. 

Alle kinderen hebben op 23 november hun schoen mogen zetten en de Sint heeft laten weten dat hij ook nog 
met zijn Pieten op vrijdag 2 december het Sinterklaasfeest op Tabitha wil komen vieren. Hieronder een aantal 
organisatorische zaken, om deze dag goed te laten      verlopen: 

- Wij hopen natuurlijk op goed weer, zodat we Sinterklaas op het schoolplein kunnen verwelkomen.  
Deze dag mag u uw kind om 8.20 uur met jas aan in de eigen klas brengen. U bent uiteraard van harte 
welkom om bij de intocht te komen kijken. Als u blijft kijken vragen wij u aan de overkant van de weg, op 
de stoep bij de huizen, te gaan staan. Daardoor heeft uw kind goed zicht op de aankomst van de Sint. 
Later zal de Sint het plein op gaan en dan kunt u zich verplaatsen naar de stoep naast het plein. Graag 
deze ochtend niet parkeren op de parkeerplaatsen voor de school; 

- Als er veel regen voorspeld wordt, gaat de aankomst buiten helaas niet door en vieren we het feest met 
de kinderen in de gang en hallen van de school. Dan kunnen er in verband met de beperkte ruimte 
helaas geen ouders bij zijn; 

- De kinderen krijgen op deze ochtend een bekertje limonade en wat lekkers van de ouderraad. Zij hoeven 
dus geen ‘10-uurtje’ mee te nemen. De kinderen nemen wel hun eigen lunch mee; 

- Zou u deze dag een plastic tas willen meegeven aan uw kind? Dan kunnen daar de cadeautjes /de 
surprises/de knutselwerkjes in; 

- De kinderen van de groepen 5 t/m 8 brengen hun surprises op donderdag 1 december tussen 14.45–
15.15 uur in hun eigen lokaal. De leerkracht is er om deze in ontvangst te nemen. Van 15.15–15.45 uur is 
er een inloopmoment waarbij de kinderen en de ouders de surprises mogen bewonderen in de klassen; 

- Op 2 december starten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 in het hoofdgebouw. Zij hebben van de 
leerkracht gehoord in welk lokaal zij de dag starten. 

We hopen op een gezellige dag samen met de Sint en zijn Pieten! 
Hartelijke groeten, De Sintcommissie 
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Samenwerking met De Wilgen 

Meedenksessies 30 november en 11 januari 

Zoals u weet houden we u op de hoogte middels extra nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rondom de 

aanstaande samenwerking tussen Tabitha en De Wilgen. Inmiddels is er een projectgroep opgericht, waarin de 

beide directeuren en van beide scholen twee personeelsleden zitting hebben. De projectbegeleider is 

Edunamics, die bij de vergaderingen van de projectgroep vertegenwoordigd is. Edunamics begeleidt ook de 

werkgroepen die aan de slag gaan met bepaalde onderwerpen, die onderzocht moeten worden bij een dergelijk 

samenwerkingsproces. Op dit moment zijn er twee werkgroepen gevormd (onderwijs&samenwerking en 

identeit). Beide werkgroepen organiseren een meedenksessie voor ouders. Op 30 november staan de eerste 

meedenksessies gepland over onderwijs&organisatie, ’s middags op De Wilgen en ’s avonds (19.00 uur) op 

Tabitha. Hiervoor zijn ouders uitgenodigd die in de ouderenquête hadden aangegeven graag mee te willen 

praten over (één van) de onderwerpen. Op dit moment is er eventueel ook voor andere ouders nog ruimte om 

aan te sluiten. Als u het niet in de enquête heeft aangegeven, maar wel graag mee wilt praten, kunt u een mail 

sturen naar t.klazinga@cbs-tabitha.nl en wordt u aan de deelnemerslijst toegevoegd. Op 11 januari zal ook nog 

een meedenksessie over identiteit georganiseerd worden. 

Kennismaking leerlingenraden 

De leerlingenraden van beide scholen hebben inmiddels ook met elkaar kennisgemaakt. 

De leerlingenraad van  Tabitha heeft de leerlingenraad van de Wilgen op Tabitha 

rondgeleid en vice versa. De kinderen waren onder de indruk van elkaars scholen, maar 

gaven ook aan dat er wel een boel overeenkomsten zijn. 

Daarna hebben ze afgelopen maandag gezamenlijk een Lego-workshop gehad, waarbij 

de kinderen hebben gebouwd aan hun ideale school. De kinderen waren erg enthousiast 

en ze hebben gezamenlijk een paar mooie tips geformuleerd voor de werkgroep 

onderwijs&organisatie. 

Informatieavond 24 januari 2023 

Alle opgehaalde informatie zal met u gedeeld worden tijdens de informatieavond op 24 januari. Hiervoor zullen 

alle ouders/verzorgers nog apart worden uitgenodigd. 

Nieuwe Tabithanen 
In november hebben we weer twee nieuwe Tabithanen, die 4 jaar zijn geworden, officieel mogen verwelkomen: 

  

Mely in 1/2a; 

Nour in 1/2d; 

 

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