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Op vrijdag 10 februari was het Warme Truiendag. 

Op deze dag hebben we de temperatuur een 

graadje lager gezet, om de actie te steunen met 

het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’. 

In alle groepen is aandacht besteed aan 

energieverbruik en het besparen hierop. Samen 

energie besparen, geeft energie. In groep 6A kwam 

wethouder Jeroen Louws langs, die samen met de 

kinderen in gesprek ging over energie besparen en 

de gevolgen hiervan. Het bezoek werd afgesloten 

met een klimaatquiz. Wist u dat door 

de verwarming 1 dag, met 1 graad 

lager, het jaarverbruik van 3 

Waddeneilanden kan worden 

bespaard? In de internetbode 

stond dit artikel.

WARME TRUIENDAG

https://www.internetbode.nl/middelburg/382178/muts-op-muts-af-op-de-warme-truiendag


.

De afgelopen week vonden de contactavonden 

plaats. Wij zijn blij velen van u te hebben kunnen 

ontmoeten om (samen met uw kind) de ontwikke-

ling van uw zoon(s)/dochter(s) te kunnen bespre-

ken. In de groepen 8 hebben we het definitieve 

schooladvies met u besproken. Wij hebben de ge-

sprekken als zeer waardevol ervaren!

CONTACT
avonden



ACTIE VOOR 
TURKIJE/SYRIË

We zijn allemaal erg geschrokken van de 

gebeurtenissen in Turkije en Syrië. Het menselijk 

leed is daar niet te overzien. Verschillende 

kinderen en hun familie hebben connecties met 

deze landen en daarom voelen wij ons extra 

verbonden met de slachtoffers van deze ramp. Wij 

willen hen graag helpen door in twee actieweken 

geld in te zamelen. Hierbij zullen we de kinderen 

nauw betrekken. Woensdag is hierover ook in 

de Kinderraad gesproken. In de clusters wordt 

besproken welke acties voor de groepen kunnen 

worden georganiseerd. De kinderen in de groepen 

denken hierin mee. De acties zullen worden 

gehouden van 6 t/m 17 maart en de opbrengst 

willen we bestemmen voor Giro 555. Na de 

voorjaarsvakantie ontvangt u verdere informatie. 



Voorstellingen

THEATER STUITER

In de Grote zaal van Het Palet hebben we een ex-

tra volledig gesubsidieerde voorstelling kunnen 

regelen voor een aantal groepen. De voorstel-

lingen worden uitgevoerd door Theater Stuiter. 

Op 28 februari wordt er voor de groepen 3-4 de 

voorstelling ‘Ro-

bins eiland?’ 

opgevoerd, een 

opt imis t i sche 

voorstelling over 

samenwerking 

en zorg voor de 

natuur.

De groepen 6-7 kijken die dag naar de voorstelling 

‘Niet normaal!’ een voorstelling over slavernij en 

vrijheid. Beide voorstellingen worden ons aange-

boden door The-

ater Stuiter. We 

wensen de kin-

deren veel kijk-

plezier toe!



Op maandagmiddag 27 februari onder schooltijd 

bezoeken kinderen uit de groepen 1/2 de theater-

voorstelling Vier van De Dansers. Het vervoer is 

geregeld per bus.

De Dansers

Het begint in het donker, onder de grond. Koud, kaal 

en stil. Kom nou, schiet op, we willen beginnen. We 

staan op springen. We willen groeien, bloeien, leven, 

geven, dromen en uiteindelijk uitgeput terug thuisko-

men. En dan nog eens. En nog eens. En...

Drie performers maken een reis door de jaargetij-

den. Van de on-

deraardse stilte 

in de winter naar 

het wonder van 

nieuw leven in de 

lente; van zomer-

se vrijheid en ver-

dwaasdheid naar 

herfstige roman-

tiek en nostalgie. Vanuit de muziek, beweging en een 

decor dat vier keer ingrijpend verandert, groeit een 

wonderlijk verhaal over vriendschap en verandering, 

afscheid nemen en terugkeren. Vier viert de seizoe-

nen, speciaal voor hele jonge mensen.

Op 9 en 10 maart verzorgt Kunsteducatie Walche-

ren het aanbod Grafitti tekenen voor de kinde-

ren in de groepen 5 en 6. Graffiti is een vorm van 

straatkunst. Met behulp van spuitbussen worden 

de mooiste dingen gemaakt. Maar we gaan geen 

s p u i t b u s s e n 

g e b r u i k e n , 

maar Pos-

ca-stiften! On-

der begeleiding 

van een erva-

ren graffiti-ar-

tiest gaan de 

kinderen aan de slag met het uitwerken van 

hun eigen piece. Dat wordt een mooie en 

creatieve ontdekkingstocht.

KUNSTEDUCATIE
AANBOD



In de vorige nieuws-

brief hebben we het 

naschools aanbod van 

Mad Science onder uw 

aandacht gebracht. Er 

zijn al 44 inschrijvingen 

binnen gekomen. We 

hebben kunnen regelen dat er twee groepen te-

gelijkertijd starten(beiden o.l.v. een aparte profes-

sor) en hiervoor zijn nog enkele plekken beschik-

baar. Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 16 

februari.  Let op: de inschrijving is pas definitief 

als de bijdrage op onze rekening is gestort!

Het naschools experimenteren met de gekke pro-

fessoren van Mad Science start op donderdag 2 

maart 2023 met de eerste van zes lessen op onze 

school. De cursus wordt gegeven in de Grote zaal 

van het Palet en heeft de volgende onderwerpen:

- Eenvoudige machines - Zwaar werk eenvoudig 

maken. Hoe kan dat eigenlijk?

- Fundamentele krachten - Onderzoeken van ver-

schillende krachten, zoals zwaartekracht, centri-

fugekracht en het zwaartepunt.

- Grondwerken - Ontdekken hoe de aarde is op-

gebouwd en waarom de aardkorst belangrijk is.

- Onder druk - Zweven in de wetenschap van 

luchtdruk en de Wet van Bernouilli.

- Werken met warmte - Experimenteren met een 

regenwolk, luchtdruk ervaren en bliksem maken.

- Wetenschap voor detectives - Gebruik de we-

tenschap om een zaak op te lossen.

We wensen alle deelnemers vast te gekke, 

wetenschappelijke experimenteermid-

dagen toe.

MAD SCIENCE



Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw 

naschools aanbod ‘Dans’ op maandagmiddag van 

14.30-15.30 uur voor kinderen in groep 6, 7 en 8. 

Juf Amber verzorgt dan danslessen hiphop, ur-

ban en streetdance. Het aanbod betreft 6 lessen, 

waarin toegewerkt wordt naar een afsluitende les 

op maandag 17 april. Ouders zijn deze laatste les 

van harte welkom. Kinderen geven zich op voor de 

gehele lessenserie. De kosten voor de hele lessen-

serie zijn € 3. Dit bedrag graag meegeven aan uw 

kind tijdens de eerste les. Opgeven kan via het in-

schrijfformulier 

Dans. Let op VOL 

is VOL! Er zijn nog 

enkele plaatsen 

beschikbaar. In-

schrijven kan nog 

tot uiterlijk vrij-

dag 17 februari.

DANS WORKSHOPS

https://docs.google.com/document/d/1knJvaNRZofXyRpPgtX9OM_dXzuuN6Pr9FuRP3AuCjII/edit
https://docs.google.com/document/d/1knJvaNRZofXyRpPgtX9OM_dXzuuN6Pr9FuRP3AuCjII/edit
https://docs.google.com/document/d/1knJvaNRZofXyRpPgtX9OM_dXzuuN6Pr9FuRP3AuCjII/edit


Als oudergeleding van de MR willen wij graag het 

nut en de noodzaak van het betalen van de vrijwil-

lige ouderbijdrage voor uw kind(eren) onder uw 

aandacht brengen. De ouderbijdrage is vrijwillig 

en u bent dus niet verplicht deze te betalen. Ech-

ter, het is wel in het belang van de kinderen dat 

deze ouderbijdrage wordt betaald, omdat deze 

bijdrage het namelijk mogelijk maakt om het on-

derwijs aan uw kind(-eren) dat extraatje te geven, 

waarvoor de overheid geen geld geeft. De vrijwil-

lige ouderbijdrage is bedoeld en nodig voor extra 

activiteiten waar de kinderen veel plezier aan be-

leven en ook naar uitkijken, zoals de Kerstviering, 

Paasontbijt, Sinterklaasfeest met een schoenca-

deautje, sportdagen, culturele projecten etc. Geen 

bijdrage van de ouders betekent dus dat er bezui-

nigd 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 zul-

len 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 Cypressen-

hof en de oudergeleding van de MR.

U heeft via Murlen Dienstverlening een mail met 

inloggegevens ontvangen, zodat u de ouderbij-

drage via Idealnet kunt betalen. Wilt u uw bijdrage 

niet via Ideal betalen, dan kunt u deze ook recht-

streeks 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:cypressenhof@onzewijs.nl


Op woensdag 15 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. Een betekenisvol the-

ma voor de Kinderkunstweek van 2023, het jaar 

waarin ook de watersnoodramp van 1953 na 70 

jaar groots herdacht gaat worden. Water en kunst, 

beide van levensbelang.

De groepen 7-8 brengen op donderdag 23 maart 

een bezoek aan de voorstelling ‘Water is over de 

dijk’. De voorstelling wordt gehouden in theater 

De Spot. Meer informatie hierover ontvangt u via 

de groepsleerkracht. 

Met de partners in het Palet, Magistraal en De Ka-

meleon werken samen aan dit Groot Project. Wij 

wensen alle kinderen een hele fijne en leerzame 

periode toe tijdens dit Groot Project! 

GROOT PROJECT



Op 4 maart komt Theatercollectief 

RAAK! naar Souburg om samen 

met Middelburgse en Souburgse 

kinderen en muziekvereniging Vlijt & Volharding 

een wervelend concert te geven. En het leuke is: 

iedereen mag meedoen! Het wordt een avond vol 

muziek, humor en interactie met het publiek, een 

show voor jong en oud! Ter voorbereiding heeft 

RAAK! in totaal drie leuke video’s gemaakt voor 

schoolklassen. In deze video’s leren schoolkinde-

ren hoe een blaasorkest eruit ziet en leren ze de 

beginselen van het samen muziek maken.

Video 1 is een introductie van het orkest en en-

kele algemene oefeningen. Met de tweede video 

worden er zelf muziekinstrumenten gemaakt om 

in video 3 mee te oefenen voor de uitvoering op 4 

maart!

Deze video’s zijn online te vinden op https://www.

vlijt100jaar.com/post/doe-mee-met-raak

Bij ons op school zijn de kinderen in groep 1/2D, 3 

en 4 meegenomen in de voorbereiding, maar alle 

kinderen zijn van harte welkom om op 4 maart 

mee te doen met RAAK! Doe mee met de video’s 

om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, maar wees 

gerust, ook zonder uitgebreide voorbereiding kan 

je die avond gewoon meedoen!

Tijd en locatie: zaterdag 04 maart, 19:00u

Sportzaal Het Kroonjuweel, Oost-Souburg, Het 

Kroonjuweel, Lekstraat, 4388 VS Oost-Souburg, 

Tickets zijn te koop via https://www.vlijt100jaar.

com/events/concert-met-theatercollectief-raak-2, 

kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis naar binnen!

We hopen jullie allemaal te zien in de sportzaal 

van het Kroonjuweel!

DOE MEE MET 
RAAK!

https://www.vlijt100jaar.com/post/doe-mee-met-raak
https://www.vlijt100jaar.com/post/doe-mee-met-raak
https://www.vlijt100jaar.com/events/concert-met-theatercollectief-raak-2
https://www.vlijt100jaar.com/events/concert-met-theatercollectief-raak-2


NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Dankzij de hoge opkomsten blijven we doorgaan 

met onze naschoolse activiteiten. Wat leuk dat zo-

veel kinderen mee doen aan de activiteiten. 

Woensdag 1 en 8 maart is het vaste voetbaluurtje 

voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. Opgeven 

hiervoor is niet nodig. Kom gewoon gezellig langs. 

Donderdag 2 maart gaan de leerlingen van groep 

3 tot en met 8 zich weer uitleven met Bunkertref-

bal. Met je team maak je een eigen “bunker” en 

probeer je tegenstanders af te gooien. 

Dinsdag 7 maart gaat meester Martin weer op pad 

met de kinderen voor een nieuwe “Jachtseizoen”. 

Weten de boeven een uur lang uit handen te blij-

ven van de “Jagers”. De afgelopen weken werden 

de boeven steeds gevangen binnen het uur. 

Donderdag 9 maart bouwen we de gymzaal weer 

om tot een Super Mario trefbalveld. Dit spel is 

voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. 

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 mailen naar 

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

Bij heel slecht weer gaan de activiteiten buiten 

niet door. 

Voetbaluurtje
Woensdag 1 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Opgeven niet nodig

Bunkertrefbal 
Donderdag 2 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen
Dinsdag 7 maart
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

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

Super Mario trefbal
Donderdag 9 maart
Groep 3 t/m 8 
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1DvkAxKoW5zRlRHkYfFKiYiolj-1hLFEHLWlCYUtD6Gs/edit
https://docs.google.com/document/d/1f7EsuKPImHpqJuEoTxVD6XchnoDpcZ5H5zoDoiVvwt0/edit
https://docs.google.com/document/d/12k9psS77bdzpw54XMmAT8AndRjhhj_uqgsKM95Hpj-s/edit


Vanuit de gemeente worden er tijdens de voor-

jaarsvakantie verschillende activiteiten geor-

ganiseerd. Jachtseizoen, het bekijken van een 

dansvoorstelling en tafeltennissen. Voor al deze 

activiteiten is inschrijven verplicht. Inschrijven kan 

via deze site.

VAKANTIEAANBOD 
‘BREDE SCHOLEN MIDDELBURG’

https://bredescholenmiddelburg.nl/locaties/vakantieactiviteiten


Op vrijdag 17 februari zijn alle kinderen vrij 

vanwege een roostervrije dag. Daarna hebben we 

een week voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen 

een fijne fijne voorjaarsvakantie toe en zien 

iedereen graag terug op maandag 27 februari.

VAKANTIE EN 
VRIJE DAGEN



AGENDA
februari/maart

16 februari
Juffen- en meesterfeest gr. 5-6

Studiemiddag (kinderen om 12.00 u. vrij)

17 februari
Studiedag

20 t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie

27 februari
Dansvoorstelling ‘Vier’ groepen 1-2

28 februari
Theatervoorstelling groepen 3-4, 6-7

9 maart
Grafitti tekenen gr. 5

10 maart
Grafitti tekenen gr. 6

Nieuwsbrief gaat uit

13 maart
Start Groot Project


