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Personeel

Juf Desiree en haar partner Bennet zijn de trotse 

ouders geworden van een prachtige zoon Kai. De 

geboorte van Kai kwam drie weken eerder dan ge-

pland, maar moeder en kind maken het goed. We 

feliciteren Desiree en Bennet van harte en wensen 

hen veel liefde, voorspoed en geluk toe met hun 

zoon.



Nu het aantal besmettingen toeneemt, worden de 

maatregelen landelijk weer aangescherpt. Omdat 

het aantal besmettingen ook op school toeneemt 

en er een gedeeltelijke lockdown is afgekondigd, 

wordt de toegang voor ouders en externen beperkt. 

Dit betekent dat u alleen incidenteel op afspraak 

de school in mag en dat we de inloop in ieder 

geval voor de duur van de lockdown stopzetten. 

De geplande Voorlopig adviesgesprekken kunnen 

op school doorgaan met het in acht nemen van 

onderstaande maatregelen. Wilt u het gesprek 

liever online voeren, dan kunt u dit aangeven 

bij de leerkrachten. Voor bezoekers geldt dat u 

bij binnenkomst de handen ontsmet en bij het 

verplaatsen door de school een mondmasker 

draagt. Uiteraard mag u geen klachten hebben.

Vanaf dinsdag 16 november willen wij het 

groepsdoorbrekend werken waaronder ook de 

naschoolse bijlessen en het naschools aanbod 

binnen voorlopig stopzetten. Ook excursies en 

gastlessen in de klas worden uitgesteld. We willen 

hiermee de kans op besmettingen beperken. De 

continuïteit van het werk in de klas heeft nu de 

hoogste prioriteit. Het is ontzettend vervelend, 

dat dit opnieuw nodig is, maar we zien gezien de 

situatie geen andere mogelijkheid. We hopen dat 

er op niet al te lange termijn weer meer mogelijk 

wordt.

Corona maatregelen



Vorige week zijn we in de groepen 7 en 8 gestart 

met de ‘Week van de MediaWijsheid’. Tot en met 

vandaag zijn we hiermee bezig. (www.weekvande-

mediawijsheid.nl). De kinderen leren in deze lessen 

ontzettend veel over social media, het herkennen 

van nepnieuws en meer. De kinderen kunnen ook 

thuis MediaMaster spelletjes spelen en zo punten 

(bits) verdienen. De link en inlogcode is door de 

leerkracht met de kinderen gedeeld.

Week van de 
MEDIAWIJSHEID

http://www.weekvandemediawijsheid.nl
http://www.weekvandemediawijsheid.nl


Voorleeswedstrijd

Op woensdag 24 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. De groepen zitten in 

de zaal van elkaar gescheiden. Mocht uw zoon/

dochter een kandidaat zijn, dan mag u daarbij 

online aanwezig zijn. 

Via de groepsleerkracht krijgt u 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.



Sinterklaas onderneemt ook dit jaar weer de reis 

naar Nederland. Daarom mogen de kinderen 

op school hun schoen zetten op maandag 22 

november!! Op vrijdag 3 december zal de Sint ons 

bezoeken. Helaas is het zoals het er nu uitziet niet 

mogelijk om de Sint met alle kinderen en ouders 

feestelijk te ontvangen. In de volgende nieuwsbrief 

hopen we dit definitief met u te kunnen delen.

Om de cadeautjes op tijd in de schatkamer van 

Sinterklaas te laten zijn, moeten op donderdag 2 

december alle surprises op school zijn ingeleverd!

De surprise graag in een plastic zak/vuilniszak in de 

klas brengen. Wij hopen dat het voor de kinderen 

toch een fantastisch Sinterklaasfeest wordt. Foto’s 

en sfeerimpressies worden met u gedeeld.

Sinterklaas



In het vorige infobulletin heeft u al kunnen lezen 

dat wij volgende week in het kader van het pro-

ject EU-schoolfruit gaan starten met de gezonde 

pauzehap. Dit doen wij op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Op deze dagen is er voor iedere leer-

ling extra fruit/groente beschikbaar. Iedere week 

is er een ander aanbod. De eerste ‘schoolfruitdag’ 

is dus dinsdag 16 november.

Schoolfruit



Op onze social mediakanalen (Facebook en 

Instagram) 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.

Social Media

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


De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest 

met het herinrichtingsplan voor de onderbouw- 

en bovenbouwhal. 

We willen in beide hallen meer werkplekken 

voor kinderen creëren en willen de materialen 

van ons Ontdekkasteel in nieuwe kastruimte 

onderbrengen. In januari krijgen de hallen deze 

metamorfose. 

Inrichting hallen



Alle naschoolse sport- en spelactiviteiten die bin-

nen plaatsvinden worden op dit moment gecan-

celd. Doordat de activiteiten groepsoverstijgend 

worden georganiseerd, zijn bij een eventuele be-

smetting de risico’s te groot.

Ook de sport- en spelactiviteiten tijdens de stu-

diedag gaan daarom niet door. Zodra de maatre-

gelen worden aangepast, hopen we dat er weer 

meer mogelijk is.

Sport- en spel-
activiteiten 



Ook het aanbod Schaken en de typelessen gaan 

voorlopig niet door, omdat ook deze activiteiten 

groepsoverstijgend worden aangeboden. De 

schaaklessen worden uitgesteld naar een later 

moment dit schooljaar. De typelessen worden in 

overleg met de Typetuin op een later moment 

ingepland.

Schaakles en 
typeles



De groepen 7 en 8 zijn gestart met de workshops 

Djembé. De lessen zijn onderdeel van een speciaal 

cultuuraanbod in het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs. De kinderen zijn razend 

enthousiast. 

Omdat deze lessen niet groepsoverstijgend 

worden gegeven in grotere ruimte kunnen deze 

lessen met extra hygiënemaatregelen doorgang 

vinden.

Er volgen nog drie lessen en op vrijdag 10 december 

sluit iedere groep af met een les in de grote zaal. 

We hopen dat het mogelijk is dat u hierbij aanwezig 

bent, maar uiteraard is dit afhankelijk van de dan 

geldende maatregelen.

DJEMBÉ



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. De Idealnetlink vindt 

u op de website onze school. Wilt u uw bijdrage 

niet via Ideal betalen, dan kunt u deze ook 

rechtstreeks overmaken op rekeningnummer 

NL37RABO0335062997 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



Met uitzondering van de schoolvakanties
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met trainer Raoul Flipse 06-28264728 

Gratis instuif @ TV
Dauwendaele

voor alle jeugd die geïnteresseerd
is (lid of geen lid)

Let's play tennis!

Iedere maandag van
16:30 - 17:15 



AGENDA

Ma. 15 nov. t/m vr. 19 nov.       
Voorlopig adviesgesprekken gr. 8b

Di. 16 nov. 
Djembé Workshops 

gr. 7 en 8

Wo. 17 nov.   
Studiedag, kinderen vrij

Ma. 22 nov.
Schoen zetten

Wo. 24 nov.       
Voorleeswedstrijd


