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Op school zijn er mooie ontwikkelingen en wij 

nemen u hier graag in mee. Wij nodigen u uit 

voor een speciale ouderavond op donderdag 24 

november. Via onderstaand  formulier kunt u 

zich inschrijven voor 2 workshops. Wij zullen de 

aanmeldingen verdelen over de 2 rondes. Deze 

avond bieden wij vier workshops aan, waarin wij 

u naast informatie geven ook zelf willen laten 

ervaren wat de kinderen leren:

1.  ‘Muziek’ - waarom is dit belangrijk, en hoe zien 

onze muzieklessen eruit. Deze interactieve 

workshop wordt verzorgd door  juf Mariska.

2. ‘Sport en bewegen’ - hoe zien de gymlessen er 

op Cypressenhof uit en welke leerlijnen komen 

aan bod. Deze workshop waarbij u zelf ook veel 

mag bewegen wordt verzorgd door meester 

Martin.

3. ‘List lezen groepen 3-8’ - wat is List-lezen nu 

precies, waarom is dit belangrijk, hoe passen 

wij dit toe op school en hoe kunt u lezen ook 

thuis bevorderen. Deze workshop wordt 

verzorgd door juf Nelleke.

4. ‘Lezen en woordenschatontwikkeling bij 

kleuters’- Welke boeken lees ik voor en hoe 

kan ik dit het beste aanpassen, hoe werkt het 

leesproces bij jonge kinderen en hoe stimuleer 

ik de ontwikkeling van de woordenschat. Deze 

workshop wordt verzorgd door Juf Krista en 

juf Els. Wij denken dat dit reuze interessante 

onderwerpen zijn, waardoor u deze avond 

eigenlijk niet mag missen. De workshops zijn 

geschikt voor alle groepen, alleen de workshops 

Lezen zijn apart voor gr. 1-2 en groep 3-8.  Er 

worden twee rondes gehouden waarvoor u 

zich kunt inschrijven. We starten om 19.15 

uur met een gezamenlijke opening in de grote 

zaal van Het Palet. De zaal is vanaf 19.00 uur 

geopend. Het programma ziet er als volgt uit:

    19.00 uur Inloop

    19.15 uur Centrale start in grote zaal

    19.30 uur Workshops ronde 1

    20.10 uur Wisselmoment

    20.15 uur Workshop ronde 2

    20.55 uur Centrale afsluiting in grote zaal

    21.15 uur Einde

U kunt zich opgeven voor de ouderavond via deze 

link. Wij hopen dat u er bij wil zijn op 24 november.

OUDERAVOND

https://forms.gle/RyEYZXQJuwYPdbys6
https://forms.gle/RyEYZXQJuwYPdbys6


Op dinsdag 22 november hebben wij 

een studiedag, waarin wij ons verder 

gaan verdiepen in Coöperatief leren. 

Het team wordt geschoold in Coöperatief Leren 

level 2, waarbij verbinding wordt gemaakt van 

samenwerkend leren met sociale vaardigheden. 

Door deze vaardigheden goed te ontwikkelen 

leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. 

Het geleerde tijdens deze scholing kunnen we de 

volgende dag direct in de praktijk toepassen. De 

kinderen zijn deze dag vrij. 

Dit schooljaar werken wij o.a. aan de speerpunten 

feedback, coöperatief leren en lezen. Voor al 

deze onderdelen wordt het team gecoacht door 

hiervoor opgeleide personen. Jetske But van 

Bazalt heeft vorige week het team gecoacht in 

feedback. Speerpunt daarbij was het toepassen 

van succescriteria en controle van begrip-vragen 

in de klas. Feedback gebruiken wij als middel 

om kinderen meer eigenaarschap/autonomie te 

geven voor hun leerproces. Voor LIST-lezen komt 

Marloes Vos het team coachen en onze eigen CL-

coaches meester Brian en juf Eveline coachen het 

team structureel in het toepassen van coöperatief 

leren. Zo blijven wij ons steeds ontwikkelen en het 

onderwijs en het pedagogisch klimaat 

op school verder verbeteren. 

STUDIEDAG 22 NOVEMBER
 EN COACHING TEAM



Als oudergeleding van de MR willen wij graag 

het nut en de noodzaak van het betalen van 

de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) 

onder uw aandacht brengen. De ouderbijdrage 

is vrijwillig en u bent dus niet verplicht deze te 

betalen. Echter, het is wel in het belang van de 

kinderen dat deze ouderbijdrage wordt betaald, 

omdat deze bijdrage het namelijk mogelijk 

maakt om het onderwijs aan uw kind(-eren) 

dat extraatje te geven, waarvoor de overheid 

geen geld geeft. De vrijwillige ouderbijdrage is 

bedoeld en nodig voor extra activiteiten waar 

de kinderen veel plezier aan beleven en ook 

naar uitkijken, zoals de Kerstviering, Paasontbijt, 

Sinterklaasfeest met een schoencadeautje, 

sportdagen, culturele projecten etc. Geen 

bijdrage van de ouders betekent dus dat er 

bezuinigd moet worden op deze extra activiteiten 

en dat zou heel jammer zijn voor de kinderen.

Voor de ouderbijdrage hanteren wij net als 

vorig schooljaar een adviesbedrag van € 25, 

maar u mag dit bedrag ook aanpassen. Het 

minimumbedrag is € 20. Wij als oudergeleding 

van de MR hopen dat iedereen de ouderbijdrage 

zal betalen en wij zullen er binnen de MR 

op toezien dat dit op de juiste wijze aan de 

kinderen zal worden besteed. Alvast bedankt 

namens de kinderen van de Cypressenhof en de 

oudergeleding van de MR.

U krijgt via Murlen Dienstverlening een mail met 

inloggegevens, zodat u de ouderbijdrage via 

Idealnet kunt betalen. Wilt u uw bijdrage niet via 

Ideal betalen, dan kunt u deze ook rechtstreeks 

overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 

0335 0629 97 t.n.v. Onze Wijs Cypressenhof o.v.v. 

ouderbijdrage + de naam van uw kind(eren).

Mocht u hierover vragen 

hebben, dan horen wij dit 

graag via cypressenhof@

onzewijs.nl of u kunt het 

vragen bij de administratie. 

Wij hopen dat wij op u 

kunnen rekenen.

VRIJWILLIGE 
OUDERBIJDRAGE

mailto:%20cypressenhof%40onzewijs.nl?subject=
mailto:%20cypressenhof%40onzewijs.nl?subject=


Op woensdag 23 november houden wij de 

Nationale Voorleeswedstrijd op school. In elke 

groep 5 t/m 8 wordt er een voorronde gehouden. 

Tijdens de wedstrijd zullen de winnaars van 

de voorronden het tegen elkaar opnemen. 

Mocht uw zoon/ dochter een kandidaat zijn, 

dan krijgt u hiervoor een uitnodiging. Er wordt 

in twee categorieën gestreden om de titel 

voorleeskampioen van Cypressenhof. Zowel 

uit groep 5/6 als uit groep 7/8 kiest de jury een 

winnaar.

Er zijn leuke prijzen voor deelname en natuurlijk 

krijgt de winnaar de wisselbeker. De winnaar van 

groep 7/8 zal onze school vertegenwoordigen 

in de Zeeuwse voorronde voor de Nationale 

Voorleeswedstrijd. We hopen dat het een 

mooie wedstrijd gaat worden en wensen alle 

deelnemers veel succes.

 VOORLEESWEDSTRIJD



Op maandag 28 november 

brengt de onderwijsinspectie 

een bezoek aan Cypressenhof. 

Twee inspecteurs voeren dan 

een zogenaamd verificatieonderzoek uit. Ons 

schoolbestuur Onze Wijs is verantwoordelijk 

voor de onderwijskwaliteit op hun scholen. 

Schoolbesturen leggen hier verantwoording 

over af bij de Onderwijsinspectie. Bij een 

verificatieonderzoek komt de inspectie 

langs op school om te onderzoeken of de 

kwaliteitsstructuur van het schoolbestuur 

zichtbaar is op schoolniveau. De bevindingen 

worden gedeeld met het bestuur in een 

bestuursrapportage.

Twee inspecteur zullen m.n. letten op de 

kwaliteitszorg (de wijze waarop de kwaliteit van 

het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, 

verbeterd en verantwoord) en op het didactisch 

handelen (hoe wordt de lesstof naar de kinderen 

overgebracht). 

De inspectie bezoekt hiervoor op onze school een 

aantal lessen en voert gesprekken 

met leerlingen, team en directie 

om zich een goed beeld te 

vormen. Wij kijken met vertrouwen 

uit naar deze dag!

BEZOEK ONDERWIJSINSPECTIE



Sinterklaas komt zaterdag met zijn pakjesboot 

aan in Middelburg. Daarom mogen de kinderen 

op woensdag 23 november op school hun schoen 

zetten!! Dus: schoenen mee op 23 november!   

    

Op maandag 5 december verwelkomen we de 

Sint op school. Alle kinderen zijn die morgen 

welkom vanaf 8.15 u.. Omdat de Sint om 8.30 u. 

verwacht wordt, vragen wij u ervoor te zorgen 

dat de kinderen om 8.20 u. in de klas zijn. U bent 

als ouder/verzorger van harte welkom om de 

aankomst van de Sint bij te wonen. Wilt u a.u.b. 

wachten op het grasveld, zodat er voldoende 

plaats is voor de kinderen om de aankomst te 

zien. 

Om de cadeautjes op tijd in de schatkamer 

van Sinterklaas te laten zijn, moeten op vrijdag 

2 december alle surprises op school zijn 

ingeleverd! De surprise graag 

in een plastic zak/vuilniszak in 

de klas brengen. Wij hopen op 

een fantastisch Sinterklaasfeest. 

Foto’s worden gedeeld via Parro. 

SINTERKLAAS



Op woensdag 14 en donderdag 15 december 

staat onze kerstwandeling gepland. Het belooft 

weer een fantastisch en bijzonder evenement 

te worden. De voorbereidingen zijn in volle 

gang en gisteren heeft uw kind de brief over de 

kerstwandeling op papier meegekregen. Het 

invulstrookje kan dan ingeleverd worden bij de 

groepsleerkracht. We hebben de digitale brief 

ook hier toegevoegd.

KERSTWANDELING

https://docs.google.com/document/d/1fWScDo99qlnIgtgWS8K2uukb_xIB6tSMZWY-056HyvI/edit?usp=sharing


Onze Kinderraad is gestart met 7 enthousiaste 

afgevaardigden uit de groepen 6, 7 en 8. Joey, Hugo, 

Tygerone, Thijs, Anouk, Morrisson en Aiden zijn dit 

jaar in hun groep gekozen. Het eerste overleg was 

erg interessant en alle Kinderraadsleden leverden 

een goede bijdrage. We bespraken waar de 

Kinderraad in mee kan denken zoals de lessen op 

school, de schoolomgeving, beweging op school 

en naschools aanbod. Vanuit de groepen kunnen 

onderwerpen worden aangedragen, zodat we 

in het kader van burgerschap de democratische 

principes in de praktijk brengen. Op 24 november 

zullen we met de Brede school Kinderraad 

bij elkaar komen om gezamenlijke punten te 

bespreken. De Kinderraad zal ook in gesprek gaan 

met de inspecteurs op maandag 28 november.

KINDERRAAD 
CYPRESSENHOF



Hartelijk dank voor uw reactie op de oproep voor 

ouderhulp. Uw beschikbaarheid is in een overzicht 

verwerkt, zodat uw hulp kan worden geregeld. In 

de meeste gevallen zult u via de leerkracht van uw 

kind worden ingeschakeld. Ouders 

voor de mediatheek worden via de 

boekenwerkgroep ingeschakeld. 

OUDERHULP



Onze school doet als Gezonde school mee met 

EU Schoolfruit, waardoor er wekelijks drie soorten 

groenten en fruit worden geleverd op school. Op 

dinsdag, woensdag en donderdag is er dan extra 

fruit of groente beschikbaar voor de kinderen. 

Deze week bestaat het aanbod uit tomaat, ananas 

en peer. Het gratis schoolfruit maakt deel uit van 

ons schoolbeleid, waarin wij sport en gezondheid 

willen bevorderen. Daarin staan bewegen en 

gezonde voeding centraal. Daar past ook het 

Nationaal schoolontbijt bij dat wij donderdag 

organiseerden. Een gezond ontbijt is voor het 

goed functioneren van kinderen heel belangrijk. 

Volgende week wordt de MQ-beweegscan 

afgenomen. U heeft de informatie hiervoor al 

ontvangen. Wij vragen u uw privacy voorkeuren 

in Parro indien nodig bij te werken. Zo werken wij 

samen aan een gezonde school voor alle kinderen.

GEZONDE
SCHOOL



De Batterijenbattle van STIBAT is gestart en er 

worden al enorm veel batterijen ingezameld. 

Helpt u mee om in de periode tot 25 november 

de meeste batterijen in te zamelen? Naast de 

opbrengst(€ 0,25 per kg) is voor de winnaars een 

spetterende show van Victor Mids te winnen of 

een compleet verzorgde Mad Science techniekdag. 

De inzameltonnen vindt u bij de Milieustraat, de 

hoofdingang en de bovenbouwingang. Met elkaar 

zorgen we voor een mooi resultaat!

BATTERIJEN
BATTLE



NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Ook in de komende weken zijn er weer tal van 

verschillende naschoolse activiteiten. 

Dinsdag 15 november trekken we er met de 

mountainbikes op uit om een leuk parcours 

te fietsen. Deze activiteit start om 14.30 uur 

en duurt tot 16.00 uur. Mountainbiken is voor 

leerlingen uit groep 6 t/m 8 die zelf in het bezit 

zijn van een mountainbike en een helm. 

Woensdag 16 november is er weer een 

voetbaluurtje voor leerlingen uit de groepen 3 

t/m 8. Het voetbaluurtje is in de grote gymzaal 

en begint om 14.30 uur. Voor het voetbaluurtje 

moet je niet meer inschrijven. Je kunt gewoon 

langskomen als je zin hebt. 

Donderdag 17 november  gaan de leerlingen 

van groep 3 tot en met 8 de strijd met elkaar aan 

tijdens een Bunker Trefbal spel. Deze activiteit 

start om 14.30 uur en duurt tot 15.30 uur. 

Aanmelden kan via de onderstaande links, indien 

dit niet lukt kunt u de aanmelding mailen naar 

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

Bij heel slecht weer gaan de activiteiten buiten 

niet door. 

Mountainbiken
Dinsdag 15 november
Groep 6 t/m 8 
(14.30 - 16.00 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 16 november
Groep 3 t/m 8 
(14.30-15.30 uur)
Inschijven niet nodig

Bunkertrefbal 
Donderdag 17 november
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Fifa toernooi op PS4 
vrijdag 25 november
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 16.00 uur)
Inschrijven

Super Mario Trefbal
Donderdag 10 november
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

https://docs.google.com/document/d/1qe3piCh5pKKtNLERwNukFJ5f0laZKebUpK4LFg-kIcE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e04pir6tdUMrzGEE-wb_wDwC967VYYVKJ-PPoDs3WRg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WiDi97aKwniRmkatT_R9CyyqLczAu5ujnqPA-FQWfuo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oJTxxEkDj78uJhftX_r9msAdohYcgK0_0tyYAOpSS9A/edit?usp=sharing


WK VOETBAL
 ACTIVITEITEN

Vanaf zondag 20 november gaat in Qatar 

het WK voetbal van start. Dit kunnen wij op 

de Cypressenhof niet zomaar voorbij laten 

gaan. Daarom zullen er gedurende het WK 

verschillende voetbalactiviteiten worden 

georganiseerd. 

We trappen af op maandag 21 november met 

een voetbal quiz. Tijdens deze quiz testen we 

hoeveel de leerlingen weten over het spelletje 

voetbal. Deze quiz is voor leerlingen van groep 

5 t/m 8. De quiz start om 14.30 uur in het lokaal 

tegenover het lokaal van meester Brian. We zijn 

klaar rond 16.00 uur, zodat iedereen op tijd naar 

huis kan om het Nederlands elftal te kijken om 

17.00 uur. 

Woensdag 23 november gaan we kijken wie er 

het hardst kan schieten tijdens het WK voetbal 

speedmeter. We zetten een speedmeter in de 

gymzaal en iedereen kan testen hoe hard hij 

schiet. Deze activiteit start om 14.30 uur en duurt 

tot 15.30 uur. Deze activiteit is voor alle leerlingen 

van de school (groep 1 t/m 8).

Donderdag 24 november gaan we kijken wie er 

het meeste aantal keer een bal kan hooghouden 

tijdens het WK voetbal hooghouden. Deze 

activiteit begint om 14.30 uur en eindigt om 15.30 

uur. De activiteit is voor leerlingen van groep 3 

t/m 8. 

Vrijdag 25 november gaan we de strijd met 

elkaar aan tijdens een potje Fifa op de Playstation 

4. Kies je favoriete team en kijk hoe ver je komt 

in het toernooi. Het Fifa toernooi vindt plaats 

in de kleuterspeelzaal en begint om 14.30 uur. 

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen mee 

doen aan het Fifa toernooi. 

Voetbal quiz
Maandag 21 november
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 16.00 uur)
Inschrijven

WK Voetbal speedmeter
Woensdag 23 november
Groep 1 t/m 8 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

WK hooghouden 
Donderdag 24 november
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Fifa toernooi op PS4 
vrijdag 25 november
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 16.00 uur)
Inschrijven

Super Mario Trefbal
Donderdag 10 november
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

https://docs.google.com/document/d/17cVR3yrRROqqkunVpwW_UldnbULvUF75LbgulY9ZSn0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CdZUrQap2aCqSldTYURyFSixj5hBRZwc9DYZbSsATbo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CDoI4DKzS_-tWrQcbMolP73nfadeumoyXEOsT5-SB4c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WiDi97aKwniRmkatT_R9CyyqLczAu5ujnqPA-FQWfuo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oJTxxEkDj78uJhftX_r9msAdohYcgK0_0tyYAOpSS9A/edit?usp=sharing


NASCHOOLS AANBOD 

BREDE SCHOLEN MIDDELBURG

Op www.bredescholenmiddelburg.nl   kunt 

u uw kind inschrijven voor Kookkoters groep 

6 t/m 8 of het Sinterklaasfeest voor groep 1 

t/m 6. Deze activiteiten worden verzorgd in 

Het Palet. Daarnaast is er elke maand een 

sportkennismakingsaanbod. Wilt u uw kind 

opgeven voor activiteiten, kijk dan op de website. 

http://www.bredescholenmiddelburg.nl


AGENDA

dinsdag 22 november
Studiedag, kinderen vrij

MR vergadering

woensdag 23 november
Voorleeswedstrijd

Schoen zetten

donderdag 24 november
Kinderraad

Ouderavond

maandag 28 november
Inspectiebezoek

vrijdag 2 december 
Schatkamer Sinterklaas

maandag 5 december
Sinterklaas


