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In deze nieuwsbrief:

> Ouder-kindgesprekken

> Informatieweek

> Kinderboekenweek

> En nog veel meer...



Het was fijn u als ouder te kunnen ontmoeten 

tijdens de ouder-kindgesprekken. Voor sommige 

ouders was het een eerste kennismaking met de 

leerkracht van hun kind. Fijn dat we samen met u 

en uw kind(eren) hebben kunnen praten over de 

start van het schooljaar en dat we verwachtingen 

naar elkaar toe hebben kunnen delen om zo 

samen een goede start te maken.

Heeft u vragen, schroom dan niet om contact op 

te nemen met de leerkracht van uw kind.

OUDER-KIND
GESPREKKEN



In de week van 3-7 oktober vinden de 

informatiemomenten plaats. 

In de groepen 1-4 doen we dit door ouders mee 

te laten doen met een deel van het programma. 

Voor de groepen 1-2 zijn er 5 momenten gepland, 

waarbij u als ouder tussen 8:30 uur en 9:15 uur in 

de klas mag kijken. Er mogen maximaal 4 ouders 

per keer inschrijven. Via Parro heeft u hierover  

eerder deze week een bericht ontvangen.

Voor de groepen 3-4 zijn er 5 à 6 momenten 

gepland waarbij u van 13.15 tot 14.00 uur in de 

klas kan komen kijken. Ook hier is deze week een 

bericht over verstuurd via Parro.

Voor de groepen 5-6 wordt deze gehouden op 

dinsdag 4 oktober. 

Voor de groepen 7-8 zijn er informatieavonden 

gepland op 5 en 6 oktober. Via de leerkracht 

ontvangt u uiterlijk op vrijdag 23 september een 

uitnodiging hiervoor.  

INFORMATIE
WEEK



Op woensdag 5 oktober start de Kinderboeken-

week. Het thema van de Kinderboekenweek is 

‘Gi-ga-groen’. Dit jaar staan er dus kinderboeken 

over dieren en natuur in de spotlight. 

We willen de Kinderboekenweek op het plein 

samen met alle kinderen en ouders officieel 

openen met de Gi-ga-groen dans op dinsdag 

4 oktober om 14.00 uur. De opening vindt dus 

net iets eerder plaats dan de officiële start 

van de Kinderboekenweek. Wij vragen alle 

kinderen iets groens aan te trekken, zodat we de 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen kunnen openen. 

Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te 

zijn en vragen u zich op te stellen op het grasveld 

achter het hekwerk of bij het klimtoestel en de 

fietsenrekken voor de bovenbouw(lange gedeelte. 

Aansluitend mag u uw kind dan meenemen naar 

huis. 

In de kinderboekenweek is er veel aandacht 

voor ons speerpunt Lezen. Er worden veel 

leesactiviteiten in de klassen gedaan en er is extra 

aandacht voor kinderboeken.

In de bibliotheek en De Drukkerij worden ook 

weer veel leuke activiteiten verzorgd. Wij vragen 

uw aandacht weer voor de jaarlijkse spaaractie 

van De Drukkerij. U leest er meer over verderop in 

deze nieuwsbrief.

OUDER-KIND
GESPREKKEN



Het kunst en cultuur jaar is weer van start gegaan. 

We zijn begonnen met de kunstuitleen. Maandag 

waren de groepen 4 aan de beurt om een kunstwerk 

uit te kiezen wat in de hal komt te hangen. Ze 

hadden het thema “water” bedacht. Ze konden 

kiezen tussen vier verschillende werken, variërend 

van olieverf, een oude landkaart, gemengde 

techniek tot een foto. De foto “Mississippi”  van 

Anna Pool met een bootje aan de oever was 

favoriet, deze kreeg de meeste stemmen. Wilt u 

het zien? Loop eens door de grote hal met uw kind 

om samen te bekijken. De komende vijf weken 

hangt de foto bij ons aan de muur.

Vanaf volgende week krijgen de kleuters 

danslessen in de gymzaal. Het zal een reeks van vijf 

lessen worden op dinsdag en woensdagochtend. 

Wij hebben er zin in!

De groepen 5/6 gaan op 3,4,5 oktober naar het 

watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Ze zullen daar 

een rondleiding krijgen van juf Caroline, die daar 

als vrijwilliger werkt.

En  de groepen 3/4 gaan genieten van een leuke 

theatervoorstelling lappie lapstok, meerdere 

informatie volgt.

We gaan er voor alle groepen een fijn cultuurjaar 

van maken!

KUNST & 
CULTUUR



Tijdens de Kinderboekenweek worden 

ook de kinderzwerfboekenkasten in onze 

school geopend en in gebruik genomen. De kasten 

worden gevuld door de Stichting Kinderzwerfboek 

en dit wordt ondersteund door het Nationaal 

Fonds Kinderhulp. Het is de bedoeling dat 

kinderen een boek mogen meenemen uit het 

zwerfboekenstation en dit vervolgens laten 

zwerven. Dit kan door het boek 

terug te zetten in de kast, zodat 

een ander het kan lezen of het in 

een ander zwerfboekenstation 

te zetten. Met dit initiatief willen we het thuis lezen 

zo laagdrempelig mogelijk bevorderen. Ieder 

kind moet thuis een boek kunnen lezen. Enkele 

kinderen worden boekenambassadeur en zullen in 

de gaten houden of de boekenkast er goed gevuld 

uit blijft zien. Heeft u zelf mooie boeken voor de 

zwerfboekenkast, dan kunt u deze inleveren bij 

juf Ellen. De boeken worden dan voorzien van een 

zwerfboekensticker.

Verder heeft u waarschijnlijk bij de ingangen de 

Milieustraat en het Sportbord al gezien. Ook deze 

zullen in de komende weken in gebruik genomen. 

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u hier 

meer over. 

ZWERFBOEKEN-
KAST



Nu het najaar er aan zit te komen 

heeft de verkeersveiligheid rond 

de school weer extra aandacht nodig. De komende 

periode zullen wij als team de situatie regelmatig 

observeren en waar nodig bijsturen. Het valt op 

dat er soms te hard wordt gereden en er soms voor 

de ingang van het voetpad wordt geparkeerd. Een 

gele streep is een stopverbod, wat betekent dat u 

daar niet mag in- en uitstappen.

Kom als het kan niet met de auto, maar op de 

fiets. Kinderen die binnen het gebied Statenlaan-

Spinhuisweg-Stadhouderslaan wonen, mogen 

niet op de fiets naar school komen en hun fiets 

niet op het schoolplein parkeren. Op die manier 

blijft er voldoende ruimte voor de fietsen. Wilt u 

als ouder hierop toezien. 

Wij vragen iedereen niet te fietsen op de voetpaden 

naar het hekwerk rond de school. Dit levert vooral 

bij het in- en uitgaan soms gevaarlijke situaties op. 

Samen zorgen we er dan voor dat alle kinderen 

veilig naar school kunnen.

VERKEERSSITUATIE 
ROND DE SCHOOL



Regelmatig komen er nieuwe inschrijvingen bin-

nen. Is uw kind drie jaar en heeft u uw kind nog 

niet ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig moge-

lijk doen? Voor de inzet van onze formatie is het 

belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel kinderen 

aangemeld worden.   

U kunt een inschrijf- 

formulier vragen bij de 

directeur of dit via de 

mail aanvragen. 

INSCHRIJVINGEN



Op de Cypressenhof werken wij op allerlei 

manieren aan een positief pedagogisch klimaat. 

Daarbij geven wij kinderen veel positieve feedback 

en complimenten. Zo wordt voor het sterkind 

van de week in de klas een complimentenlijst 

gemaakt. Regelmatig nodigt meester PietJan de 

sterkinderen uit en besteedt hij aandacht 

aan hun complimenten.

STERKIND 
VAN DE WEEK



FILMEN 
op school

Op woensdag 28 septem-

ber worden er filmopna-

mes gemaakt waarmee we 

willen laten zien wat we in 

huis hebben. De beelden worden gebruikt voor 

social media en de website. Sommige kinderen 

zullen met toestemming van hun ouders worden 

geïnterviewd. We zullen zorgen dat kinderen die 

niet in beeld mogen komen, buiten de camera-

beelden blijven. 



KRAANWATERDAG 
WOENSDAG 28 SEPTEMBER

Op onze school stimuleren we het drinken van 

kraanwater. Daarom doen we mee met de Natio-

nale Kraanwaterdag op woensdag 28 september. 

Voor veel kinderen is kraanwater vanzelfspre-

kend. Maar kraanwater is eigenlijk een bijzonde-

re dorstlesser, want het is een gezonde en duur-

zame keuze. Tijdens de kraanwaterdag besteden 

we aandacht aan het drinken van kraanwater en 

vanaf groep 3 is er aandacht voor hoe je op school 

op een duurzame manier met het wa-

tertappunt omgaat.



STUDIEDAG 
donderdag 29 september

Op donderdag 29 september heeft het team een 

studiedag. Het team gaat aan de slag met ver-

schillende onderwerpen nl. scholing LIST, toe-

passen feedback, groepsdoorbrekend werken en 

beredeneerd aanbod. Het belooft een afwisselen-

de inspirerende dag te worden. De kinderen zijn 

deze dag vrij, maar meester Martin 

zal in de gymzaal een uitdagende 

escaperoom inrichten, waarvoor 

kinderen zich kunnen inschrij-

ven. Meer informatie leest u 

verderop in deze nieuwsbrief.



SPORTDAGEN

Deze week is het Natio-

nale sportweek en daar-

om hadden de groepen 

1 t/m 6 hun sportdag op 

het Cruyff Court. Geluk-

kig werkte het weer mee 

en kon op alle dagen lek-

ker worden gesport. Sa-

men met de ouders die 

hielpen en kwamen kijken, werden het hele gezel-

lige, leuke dagen. Hartelijk dank aan alle ouders 

die mee wilden 

helpen. Zonder uw 

hulp was het niet 

gelukt!



KIVA
OKTOBERMETING

Twee keer per jaar in oktober en april worden de 

kinderen in de groepen 6 t/m 8 bevraagd op wel-

bevinden in de klas en op school. De eerste meting 

wordt afgenomen vòòr de herfstvakantie en de 

resultaten worden in het KIVA-team besproken. 

Daarna worden ze met de groepsleerkrachten 

doorgesproken. Als er 

bijzonderheden zijn 

wat betreft uw kind, 

dan wordt dit via de 

groepsleerkracht naar 

u teruggekoppeld. 



NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Ook in de komende weken zijn er weer tal van 

verschillende naschoolse activiteiten. 

Dinsdag 27 september is er weer kleutergym 

voor de kinderen van groep 1 tot en met 3. Deze 

kleutergym start om 14.30 uur en duurt een uur. 

Kleutergym vindt plaats in de kleuterspeelzaal. 

Woensdag 28 september en woensdag 5 oktober 

zijn er weer een voetbaluurtjes voor leerlingen 

uit de groepen 3 t/m 8. Het voetbaluurtje is in de 

grote gymzaal en begint om 14.30 uur. 

Donderdag 29 september staat de studiedag 

gepland en zal er een speciaal aanbod zijn. Zie 

verderop in de nieuwsbrief. 

Dinsdag 4 oktober is er weer een troepgroep. 

Leerlingen vanaf groep 3 kunnen dan vanaf 14.30 

uur helpen met het opruimen van de wijk. 

Donderdag 6 oktober maken we van de grote 

gymzaal weer een dierentuin. Leerlingen vanaf 

groep 1 tot en met 4 mogen dan weer deelnemen 

aan het dierentuintikspel. 

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. Weet je zelf een leuke activiteit, laat het dan 

weten aan meester Martin.

Kleutergym
Dinsdag 27 september
Groep 1 t/m 3 (14.30-
15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 28 
september
Groep 3 t/m 6 (14.30-
15.30 uur)
Inschrijven

Troepgroep  
Dinsdag 4 oktober
Groep 3 t/m 8 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje 
Woensdag 5 oktober
Groep 3 t/m 8 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

Dierentuintikspel 
Donderdag 6 oktober
Groep 1 t/m 4 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1BDhAWqyP7NKNNhVFdrnHcmBWpFZORWArTUJ1wRS9tfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Lr3KUM-Q2pGrQAjU0Rv_VwUGcdmB9zaNawcI4CAqZsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nw29VNjqPvZNlIXdpZgMUPHZviWtRVIs2x0g0AZCELg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QEtchqg0KOxg4BJ95eCeJP124YN_pGIge2asVnikV6Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10t0RySqSu8CMTYDcpchpmrhzXyqxIVKdeVHPESB2Qmg/edit?usp=sharing


STUDIEDAG
ACTIVITEITEN

Op de studiedag van 29 september zullen we de 

gymzaal weer ombouwen tot een Escape Room. 

Gedurende de morgen zullen er 3 teams op 3 

verschillende startmomenten strijden wie er het 

snelst uit komt. De Escape Room is voor leerlingen 

uit de groepen 5 tot en met 8.

Escaperoom
donderdag 29 
september
Groep 5 t/m 8 (8.30 - 
9.30, 9.30 - 10.30 en 
10:30 - 11:30 uur)
Inschrijven

https://docs.google.com/document/d/1UQ55PNVOZfug3gftfewlsOo9zCE15nNNiB_isM35yRQ/edit


NASCHOOLSE AANBOD 
workshop vlechten

Op maandag 10 oktober gaan we iets heel anders 

doen dan Sport en Spel.

We organiseren dan namelijk 2 workshops 

Vlechten. Deze workshops zijn voor leerlingen 

van groep 5 t/m 8 en worden verzorgd door de 

moedervan Milou en Linn. Er start een workshop 

om 14.30 uur en een workshop om 15.30 uur. De 

workshops vinden plaats in een klaslokaal van 

school.

Workshop vlechten
maandag  10 oktober
Groep 5 t/m 8
(14.30 - 15.30 uur en 
15.30 - 16.30 uur)
Inschrijven

https://docs.google.com/document/d/1s5UqkH08TjrPa6Tj4Oekzkozn_0iO1ilav7YFv0SBO4/edit


AGENDA

donderdag 29 september
Studiedag, kinderen vrij

3-7 oktober
Informatieweek

dinsdag 4 oktober 14:00 uur
Opening kinderboekenweek Gi-ga-groen!

donderdag 20 oktober
Drempelonderzoek groepen 8

24-28 oktober
Herfstvakantie



HOE DOE JE DAT?

SPAAR  
VOOR JE  
SCHOOL- 
BIBLIOTHEEK

1   
Koop tijdens de Kinderboekenweek  
een kinderboek in onze boekhandel!

2   
Lever de aankoopbon in bij  

jouw basisschool.

3   
Wij tellen alle bedragen van de ingeleverde 

kassabonnen bij elkaar op.

4   
Jouw school mag voor 20% van  

het totaalbedrag boeken uitzoeken voor de 
schoolbibliotheek. Helemaal voor niets.

Tijdens de Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018

Markt 51, 4331 LK, Middelburg
0118 886 886  | www.drukkerijmiddelburg.nl

Markt 51, 4331 LK, Middelburg
0118 886 886  | www.drukkerijmiddelburg.nl

Kinderboekenweek - 5 oktober t/m 16 oktober 2022



Hoe werkt het?

- Koop een kinderboek in boekhandel de Drvkkery tijdens de    

 Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022). 

 

- Neem de originele kassabon mee naar school en lever deze daar in.  

- De school verzamelt alle ingeleverde kassabonnen. Hoe meer   

      bonnetjes, hoe hoger het bedrag waarvoor de school nieuwe boeken  

 mag kopen!

Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) kunnen jij en je 

ouders bij boekhandel de Drvkkery sparen voor nieuwe boeken in de 

schoolbibliotheek! Help jij ook mee? 

Dus kom tijdens de Kinderboekenweek naar de Drvkkery voor een mooi, 

leuk, spannend of grappig kinderboek. Leuk voor jou en voor de school! 

SPAAR MET DE DRVKKERY 
VOOR JE SCHOOLBIBLIOTHEEK!

Markt 51, 4331 LK, Middelburg
0118 886 886  | www.drukkerijmiddelburg.nl



AGENDA

Dinsdag 20 september, 19.30-20.30 uur, online

Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-groen! Start deze week

goed met de Zeeuwsbrede online lezing van Bas Maliepaard, journalist

en recensent jeugdliteratuur.

Bas geeft tips over welke titels je voor kunt lezen en legt uit waarom

het zo belangrijk is om voor kwalitatief goede boeken te kiezen! 

Laat je inspireren en meld je aan.

Kinderboekenweek en meer

Wetenschapsdag 

Primair onderwijs
september 2022

 Kenniscafé: Gi-Ga-Groene boekentips van Bas!

Op 1 oktober wordt de ZB in Middelburg van 10.00 tot 16.00 uur

omgetoverd tot één groot laboratorium voor kinderen.  

Er zijn activiteiten waar je doorlopend aan kunt meedoen zodra er een

plekje vrij is. Ook zijn er activiteiten met een starttijd en maximum

aantal kinderen (ouders mogen altijd als begeleider mee). Aanmelden

hiervoor is op de dag zelf. Voor een aantal activiteiten geldt vol=vol.

De meeste activiteiten zijn geschikt voor kinderen tussen de 8 en 14

jaar. Broertjes, zusjes, (groot)ouders en verzorgers zijn natuurlijk

ook van harte welkom.

Kom ook ontdekken hoe leuk de wereld van techniek en wetenschap

kan zijn! Lees meer.

Activiteiten tijdens de Kinderboekenweek

Ga mee op avontuur?

Tijdens de Gi-ga-groene Kinderboekenweek kun je van alles

ontdekken over de natuur! Zo organiseren we een UCR

Kidscollege, kun je strandjutten op het strand in Vlissingen, zijn

er voorleesactiviteiten en kun je tijdens de openingstijden van

de ZB in Middelburg en Vlissingen een speurtocht doen. Bekijk

het hele programma.  

Voorleesactiviteiten

Zowel in de ZB in Vlissingen als in Middelburg organiseren we

voorleesactiviteiten: 

Peutertje Luister: voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar.

Verhalenkoffer: voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

Meedoen is gratis, wel even aanmelden.

ZB in Vlissingen 
Peutertje luister iedere laatste woensdag van de maand 

Verhalenkoffer wekelijks iedere zaterdag van 13.00-13.45 uur.

Bekijk de agenda.

ZB in Middelburg 
Voorleesmoment voor peuters iedere eerste woensdag van de

maand. Bekijk de agenda.

Deel deze activiteiten vooral met (groot)ouders en verzorgers.

De volgende nieuwsbrief verschijnt december 2022

Kees vindt in de studio een boek wat door Joran is geschreven.

Nieuwsgierig naar het verhaal begint Kees te lezen. Al snel zit

hij helemaal in het verhaal en ziet hij de strijd tussen Gi-Ga-

GroenBoy en doctor Vuilnisius helemaal voor zich. Maar hoe

loopt het af?

In deze les staat beleving van een verhaal en schrijven centraal.

De leerlingen gaan praten over hoe je een boek kan beleven.

Daarnaast schrijven ze zelf hun eigen gi-ga-groene

heldenverhaal door stap voor stap een keuze te maken uit

verschillende verhaalingrediënten.

BiebBoys Gi-Ga-Groen | groep 5 t/m 8TIP:

Bekijk de les
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https://dezb.op-shop.nl/2875/kenniscaf-gi-ga-groene-boekentips-van-bas/20-09-2022
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/wetenschapsdag-2022.html
https://www.dezb.nl/bibliotheek/kinderboekenweek.html
https://dezb.op-shop.nl/?categories%5B%5D=1&locations%5B%5D=1&search=
https://dezb.op-shop.nl/?categories%5B%5D=1&locations%5B%5D=1&search=
https://dezb.op-shop.nl/?categories%5B%5D=1&locations%5B%5D=2&locations%5B%5D=1&search=
https://www.biebboys.nl/17-gigagroen/


OPEN DAG
Meer info
MUZIEKSCHOOLZEELAND.NL

MIDDELBURG | ZIERIKZEE | GOES | HULST | THOLEN

8 OKTOBER 11.00 - 14.00 u

INSTRUMENTEN PROBEREN | DEMO'S | OPTREDENS




