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PERSONEEL

Meester Guido is sinds vorige week dinsdag weer 

volledig ziek gemeld. Hij was aan het re-integreren 

en het zag ernaar uit dat hij zijn taken verder zou 

gaan uitbreiden. Dit gaat toch niet lukken waardoor 

het ziekteproces langer gaat duren. Juf Ineke is ge-

start met de behandeling vanwege  een tumor in de 

borst. Zij zal geruime tijd afwezig zijn en omdat het 

perspectief goed is, hoopt zij na een succesvolle be-

handeling haar taken weer op te pakken. Juf Savan-

nah blijft voorlopig halve dagen werken. Zodra het 

mogelijk is, zal zij haar taken uitbreiden.

 Juf Marieke heeft na twee jaar ziekte een keuring 

bij het UWV ondergaan en hierbij is vastgesteld dat 

zij haar werkzaamheden in het onderwijs niet meer 

kan verrichten. Dit betekent dat zij uit dienst zal 

gaan en afscheid zal nemen van Cypressenhof. Wij 

vinden het ontzettend jammer dat zij noodgedwon-

gen moet stoppen met het werk. Wij leven erg met 

haar mee en zullen zodra duidelijk is wanneer haar 

dienstverband gaat eindigen aandacht besteden 

aan haar afscheid. Ook onze schoolondersteuner 

Ellen is sinds deze week volledig ziek. Zij werkte de 

laatste twee weken halve dagen, maar moet nu een 

stap terug doen om verder herstel mogelijk te ma-

ken. We hopen dat ook zij spoedig herstelt.

Tot slot is Ed, de 

man van juf Frede-

riek ziek, waardoor 

juf Frederiek af en 

toe niet zal kunnen 

werken. In onderling 

overleg proberen 

we hier steeds een 

oplossing voor te vinden, waarbij we de continuïteit 

proberen te waarborgen. We wensen alle zieken 

het beste toe.

Wij waarderen de inzet en flexibiliteit in het team 

enorm, want hierdoor kunnen de kinderen ondanks 

alle mutaties toch op een verantwoorde manier 

met voldoende continuïteit les krijgen. ‘Met elkaar’  

krijgen we dit samen ‘voor elkaar’ en hiermee ma-

ken we ons motto waar!



ACTIE VOOR 
TURKIJE/SYRIË

De acties voor de slachtoffers van de aardbeving in 

Turkije en Syrië zijn deze week opgestart. U heeft 

vrijdag bericht ontvangen over de actie die in de 

groepen worden  georganiseerd. Omdat we de 

betrokkenheid van de kinderen zo groot mogelijk 

willen houden, hebben we de kinderen hierin mee 

laten denken. Groep 1 en 2 hebben zelfgemaakte 

paashangers gemaakt. Groep 3 en 4 kunnen met 

een bingokaart thuiskarweitjes doen waarmee ze 

geld ophalen voor het goede doel. Groep 5 en 6 

doen op vrijdagmor-

gen 17 maart een 

sponsorloop. Groep 

7 en 8 hebben deze 

week lekkere hapjes 

verkocht, daarnaast 

zijn er ook fietsen 

gepoetst. Wij wensen alle kinderen veel succes toe 

bij de acties en hopen op een mooie opbrengst, zo-

dat we de slachtoffers van de aardbeving met een 

prachtig bedrag kunnen ondersteunen!



PASEN

De veertigdagentijd voor Pasen is gestart en in alle 

groepen werken zo toe naar Pasen. Het thema 

is dit jaar ‘Alles voor je over’. Het is bijzonder als 

iemand veel voor je over heeft. Als iemand moeite 

doet, dingen voor je opzij zet, soms ten koste van 

zichzelf. Iemand die dat doet houdt veel van jou. 

Gelukkig ervaren kinderen dat er mensen om hen 

heen zijn die veel voor hen over hebben. Ze kun-

nen rekenen op ouders, familie, vrienden, leer-

krachten en anderen. Toch zijn er ook kinderen die 

dat minder ervaren, waardoor zij ervaren dat ver-

trouwen niet altijd vanzelfsprekend is.

In de periode voor Pasen vertellen we de verhalen 

over Jezus. Hij had veel voor mensen over, zoveel 

dat dit hem zijn leven kost. Met Pasen horen we 

dat Jezus leeft, een  boodschap van hoop, geloof en 

liefde. God maakt een nieuw begin. 



GROOT 
PROJECT

Op maandag 13 maart starten we met het Groot 

Project. Het thema is gekoppeld aan de Kinder-

kunstweek en is: ‘Van druppel tot tsunami, water 

in de kunst’. We gaan in alle groepen allerlei activi-

teiten uitvoeren rondom dit thema.  Daarbij staat 

water in de kunst centraal.  We willen het Groot 

Project gezamenlijk met de partners binnen de 

Brede school feestelijk openen op maandag 13 

maart om 13.30 uur op het plein voor het Palet. Op 

die dag is er voor de kinderen een speurtocht met 

de maatjesklas in en rond de school. Er zijn gast-

lessen en excursies tijdens dit project.  De groepen 

7-8 brengen op donderdag 23 maart een bezoek 

aan de voorstelling ‘Water is over de dijk’. De voor-

stelling wordt gehouden in theater De Spot. Meer 

informatie hierover ontvangt u via de groepsleer-

kracht. We sluiten het project af met een tentoon-

stelling door beide scholen op donderdag 30 maart 

van 14.30-16.00 uur. 

Meer informatie  volgt 

in de nieuwsbrief van 24 

maart. Wij wensen alle 

kinderen een hele fijne 

en leerzame periode toe 

tijdens dit Groot Project!



Op maandag 27 maart heeft het team een stu-

diedag. Dan gaan we verder met onze onderwijs-

ontwikkeling, waarin deze keer instructie centraal 

staat. We gaan o.a. aan de slag met Feedback en 

EDI(Effectieve directe instructie). We worden hierin 

begeleid door Jetske But(Bazalt).

STUDIEDAG 27 MAART



NIEUW MEUBILAIR 
GROEP 3 T/M 6

NIEUW MEUBILAIR 
GROEP 3 T/M 6

Na de vernieuwing van meubilair in de groepen 1/2 

is nu de vervanging van meubilair in de groep 3 t/m 

6 aan de beurt. Op de studiedag krijgen de groepen 

3 t/m 6 nieuwe leerlingensets. De lokalen willen 

we leeghalen op vrijdag 24 maart vanaf 14.15 uur. 

De leerlingensets moeten naar beneden worden 

gebracht in de hallen. Er zijn zo’n 250 sets. Welke 

ouders willen hierbij helpen? 

We vinden het erg fijn, dat de oude leerlingensets 

worden hergebruikt. We schenken ze aan scholen 

in Gambia, die we er heel blij mee maken. Er wordt 

een container geplaatst die op dinsdagmorgen 28 

maart om 8.30 uur wordt ingericht. Wij zouden ook 

hiervoor graag een aantal ouders willen vragen 

om te helpen bij het sjouwen van de leerlingensets 

naar de container. 

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen 

naar cypressenhof@onzewijs.nl Geef dan aan of u 

op vrijdag om 14.15 uur en/of op dinsdag om 8.30 

uur kunt helpen.  Als u uw steentje bijdraagt, dan 

helpt u ons er enorm mee. 

mailto:cypressenhof@onzewijs.nl


NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Dankzij de hoge opkomsten blijven we doorgaan 

met onze naschoolse activiteiten. Wat leuk dat 

zoveel kinderen mee doen aan de activiteiten. Op 

dinsdag 14 maart gaat meester Martin weer op 

pad met de mountainbike. Wordt het de route in 

Dauwendaele of gaan we naar “de Belt”.  Voor deze 

activiteit heb je zelf een mountainbike en een helm 

nodig. De activiteit is voor leerlingen van groep 6 

tot en met 8. Dinsdag 21 maart gaat meester Mar-

tin weer op pad met de kinderen voor een nieuwe 

“Jachtseizoen”. Weten de boeven een uur lang uit 

handen te blijven van de “Jagers”. De afgelopen we-

ken werden de boeven steeds gevangen binnen het 

uur. Woensdag 15 en 22 maart is het vaste voet-

baluurtje voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. 

Opgeven hiervoor is niet nodig. Kom gewoon gezel-

lig langs. Let op!!! Woensdag 22 maart stoppen we 

al om 15.15 uur ivm een overleg van de meester. 

Donderdag 16 maart gaan de leerlingen van groep 

3 tot en met 8 zich weer 

uitleven met Blindtref-

bal. Weet jij spelers van 

het andere team af te 

gooien zonder dat je 

ze kunt zien? Kinderen die graag Indianentrefbal 

spelen kunnen zich weer uitleven op donderdag 

23 maart. Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 

wanen zich voor even weer in het “Wilde Westen”. 

Al deze activiteiten starten om 14.30 uur en duren 

tot 15.30 uur. Aanmelden kan via de onderstaande 

links, indien dit niet lukt kunt u de aanmelding mai-

len naar m.vanvooren@onzewijs.nl Let op VOL = 

VOL. Bij heel slecht weer gaan de activiteiten buiten 

niet door. 

Mountainbike
Dinsdag 14 maart
Groep 6 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 15 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Opgeven niet nodig

Blindtrefbal 
Donderdag 16 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen
Dinsdag 21 maart
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 22 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.15 uur)
Opgeven niet nodigw

Indianentrefbal 
Donderdag 23 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1GVFhsw2NjkflJTDMVLEBzFa8XiCr6IB-cIVFNUofL5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1je8uV7t3bfjbeg6chV2f1l8Nim5uSgaQ_sQSsmWNfHk/edit?usp=sharing12k9psS77bdzpw54XMmAT8AndRjhhj_uqgsKM95Hpj-s/edit
https://docs.google.com/document/d/1fiinozGr_YUWgJnJunI20iuXh1XyYBMkdPyvbbKHOQs/edit?usp=sharingPImHpqJuEoTxVD6XchnoDpcZ5H5zoDoiVvwt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1I9R1WZ1wgZ3sZUXP3Y8keL8NGF9pXiuhI9h_qmGQmdM/edit?usp=sharing/12k9psS77bdzpw54XMmAT8AndRjhhj_uqgsKM95Hpj-s/edit


SCHUTTLE RUNTEST
/ PIEPJESTEST

In de week van 13 tot en met 17 maart houden we 

voor alle groepen 3 tot en met 8 weer de piepjestest 

tijdens de gymles. Het is dan toegestaan om een 

bidon met water mee te nemen naar de gymles. 

En denkt u eventueel ook aan het meegeven van 

de puffer indien uw kind dit 

nodig heeft. 

Mochten er kinderen niet 

mee mogen/kunnen doen 

dan graag even een berichtje 

naar meester Martin. 



SOCIAL 
MEDIA

Op onze social mediakanalen (Facebook en Insta-

gram) houden we u wekelijks met 1 à 2 berichten 

op de hoogte van verschillende activiteiten die bij 

ons op school plaatsvinden.  Door onze pagina’s te 

liken/volgen krijgt u deze informatie automatisch 

binnen. Hierbij de link naar onze Facebookpagina 

en onze Instagram.

https://www.facebook.com/cypressenhof/
https://www.instagram.com/cypressenhof_onzewijs/


AGENDA
maart

Maandag 13 maart
Start Groot Project(opening 13.30 u.)

Dinsdag 14 maart
Schoolbezoek Raad van Toezicht

Donderdag 23 maart 
Voorstelling ‘Water is over de dijk’ gr. 7/8

Maandag 27 maart
Studiedag, kinderen vrij!

Dinsdag 28 maart 
Meubilair sjouwen

MR-vergadering

Donderdag 30 maart
Theoretisch verkeersexamewn gr. 7

Afsluiting Groot project



Ook in 2023 zijn er weer verschillende Kids Colleges gepland.

Woensdag 8 maart van 15.00 tot 16.00 uur in ZB Middelburg gaat het

Kids College over 'Van bewegende robots tot bewegende karakters in

games en animatiefilms'. Leuk en leerzaam voor kinderen uit groep 6,

7 of 8.

Van druppel tot tsunami - water in de kunst
Doet jouw school ook mee met de Kinderkunstweek? Bij de ZB

organiseren we leuke activiteiten. Vertel de leerlingen uit groep 7/8

bijvoorbeeld over de workshop 'Ontwerp je eigen boekomslag met AI'

in Middelburg en Vlissingen.

Kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom in de ZB in Vlissingen bij

de workshop van Agnes den Hartogh en wil je als leerkracht

boekentips kijk dan ook eens op onze site.

Voorjaarstips  

Media Ukkie Dagen 

Primair onderwijs
maart 2023 

Kinderkunstweek 15 tm 26 maaart 

Balans: bewegen met media 
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 24 t/m 31 maart 2023 leggen we

de aandacht op de mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 

0 t/m 6 jaar. We willen allemaal dat kinderen gezond opgroeien met

media. Dus letten ouders en opvoeders op de juiste balans tussen

mediagebruik en andere activiteiten.

Breng het speciale webinar van Denise Bontje onder de aandacht bij

ouders/verzorgers en neem zelf ook gerust deel. 

TIP: wil je ouders tips geven rondom het thema 'bewegen en media'?

Hang deze poster op in de school of gebruik hem in je nieuwsbrief van

school.

Om te delen met ouders/verzorgers

Kids Colleges 2023

Expeditie Next komt naar Middelburg

Meer info en

aanmelden

De binnenstad van Middelburg wordt op woensdag 3 mei onderdompeld in

de wetenschap. Workshops, onderzoeken en minicolleges, het is er allemaal.

Koop een kaartje en doe mee.

Koop tickets

nieuwZBrief
Primair onderwijs
maart 2023 

Lees meer

Lees meer

Tijdens de Kinderjury zijn alle kinderen van 6 t/m 12 jaar in

Nederland de baas. De Kinderjury, het beste boek gekozen door

kinderen, begint met de leesweken. 

Tijdens deze tien leesweken lees je zoveel mogelijk boeken. Vanaf

maandag 10 april 2023 kan je hier op jouw favoriete boek stemmen.

Vraag de leesconsulent een les te verzorgen.

 

Ken je de filmpjes van Guus Tipt! al? Laat ze eens een keer in de klas

zien. Om de twee weken komt er een boekentip van Guus online.

 

Primair onderwijs
maart 2023 Primair onderwijs

maart 2023 

Schoolschrijver 
Met De Schoolschrijver-aanpak help je je leerlingen betere lezers en

schrijvers te worden. Ze bieden een unieke methodiek rond lezen en

schrijven met (digitale) lesprogramma’s, met een hoofdrol voor

bekende kinderboekenschrijvers, de Schoolschrijvers. De programma’s

variëren in duur van een maandprogramma (4 à 6 weken) tot een

structureel jaarprogramma. De programma’s zijn schoolbreed

inzetbaar, bieden een doorlopende lijn van groep 3 tot 8 en sluiten aan

bij de kerndoelen Nederlands. 

Schrijverscentrale
Een schrijver op school inspireert leerlingen én leerkrachten. Je kunt

kiezen uit bijna alle kinderboekenschrijvers, dichters en illustratoren

van Nederland!

Auteur als leesbevorderaar  

Lees de brochure

Meer info

Stuur de 
nieuwsbrief 

gerust door naar
collega’s of andere
geïnteresseerden! 

 
Voor de leerkracht

Kinderjury 2023

Voorjaarstips 

Guus Tipt!

Bekijk Guus Tipt

nieuwZBrief
Primair onderwijs
maart 2023 

Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet in je mailbox? 
Stuur dan een mail naar secretariaat@dezb.nl

Guus Tipt

https://www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleeswedstrijd.html
https://www.dezb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-zb-bibliotheek/kinderkunstweek-bij-de-zb.html
https://dezb.op-shop.nl/308/workshop-ontwerp-je-eigen-boekomslag-met-ai-vlissingen
https://dezb.op-shop.nl/4380/kinderkunstweek-workshop-de-waterwereld-van-izak/21-03-2023
https://www.dezb.nl/bibliotheek/jeugd-en-jongeren1.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/nationale-voorleesdagen.html
https://dezb.op-shop.nl/4011/media-ukkie-dagen-gratis-webinar-voor-groot-ouders-van-kinderen-van-0-t-m-6-jaar/28-03-2023
https://www.dezb.nl/dam/bestanden/wat-we-doen/tips-voor-thuis-mud-poster.pdf
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/media-ukkie-dagen-2023.html
https://dezb.op-shop.nl/3982/kids-colleges-2023/08-03-2023
https://expeditienext.nl/
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/voorleeswedstrijd.html
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brochures-Auteur-als-leesbevorderaar-DEF-ONLINE_V2.pdf
http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
https://onderwijs.cpnb.nl/campagnes/kinderjury-2023
http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.dezb.nl/bibliotheek/guus-tipt.html
https://www.dezb.nl/bibliotheek/guus-tipt.html
mailto:secretariaat%40dezb.nl?subject=

