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De basisformatie in de groepen voor volgend jaar 

is praktisch rond. Alleen de vervangingen wegens 

ziekte zijn nog niet compleet ingevuld. Omdat juf 

Marjolijn vanaf de zomervakantie met zwanger-

schapsverlof gaat, is er tot begin januari vervan-

ging nodig bij de kleuters. We hopen de komende 

weken de invulling van alle vervangingen rond te 

krijgen.

Juf Lilian Adriaanse zal m.i.v. volgend schooljaar 

gaan werken als leerkracht op De Kamperschouw 

in Kamperland. Lilian werkt bij ons als leraaronder-

steuner en heeft o.a. de aanvangsgroep gedraaid. 

We verliezen in haar een enorm creatief teamlid, 

die o.a. ons naschools aanbod met het 

verzorgen van workshops verrijkte. We 

gunnen haar uiteraard de kans die zij 

nu krijgt en feliciteren haar van harte 

met haar benoeming. 

PERSONEEL



Voor de ouderavond op 15 juni hebben al flink wat 

ouders ingeschreven. U kunt t/m donderdag 9 juni 

inschrijven. Op deze avond nemen we u mee in de 

laatste ontwikkelingen. Wij bieden drie workshops 

aan, waarop wij u meer willen vertellen over:

1. ‘Coöperatief leren’ - waarom is dit belangrijk, 

wat houdt dit in en hoe passen wij dit toe in 

onze lessen. Deze workshop wordt verzorgd 

door onze CL-coaches meester Brian en juf 

Eveline.

2. ‘De overstap van CITO naar IEP’- wat vertelt het 

leerlingvolgsysteem IEP over de ontwikkeling 

van uw kind en hoe kunt u straks de resultaten 

van uw kind goed lezen en begrijpen. Deze 

workshop wordt verzorgd door meester Danny.

3. ‘Weerbaarheidstraining Rots & Water’- waarom 

is dit belangrijk, wat houdt het in en hoe passen 

wij dit toe op school. Deze workshop wordt 

verzorgd door meester Martin en juf Jolien.

Wij denken dat dit reuze interessante onderwerpen 

zijn, waarover vast meer wilt weten. Er worden 

twee rondes gehouden waarvoor u zich kunt 

inschrijven. We starten om 19.15 uur in de 

Grote zaal van het Palet. Inloop om 19.00 uur. 

Elke workshop duurt ongeveer 45 minuten. U 

kunt nog inschrijven via Inschrijven ouderavond 

15 juni.

OUDERAVOND 
op 15 juni 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3oMFiwgzfn_pMyshs3K1TYyWic2jF2NLsExV4JzawMi0dKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3oMFiwgzfn_pMyshs3K1TYyWic2jF2NLsExV4JzawMi0dKA/viewform


Op maandag 6 juni zijn de kinderen 

vrij vanwege Tweede Pinksterdag. Op 

dinsdag 7 juni is er aansluitend een roostervrije 

studiedag, waarop de kinderen vrij zijn. 

PINKSTERVAKANTIE



Maar liefst 190 kinderen liepen mee met de  

Avond4daagse. De organisatie voor Cypressen-

hof was in handen van een groepje enthousiaste 

ouders. Op donderdagavond onthaalden we met 

een aantal teamleden alle wandelaars met een 

roos als beloning voor hun prestatie op De Markt 

in Middelburg. Fijn dat dit eindelijk weer kon!

AVOND4DAAGSE



De eerste schoolreizen zitten er alweer op. De 

groepen 3 en 4 hadden een fantastische dag op 

De Afslag en Neeltje Jans. Op 14 juni gaan de 

groepen 8 naar de Efteling en in de week daarna 

gaan de groepen 7 en 8c op schoolkamp. De 

andere groepen volgen in de maand juli. Voor 

een aantal kinderen is de schoolreis nog niet 

betaald. U kunt het bedrag van schoolreis en/of 

schoolkamp storten op NL33 RABO 0173 6025 92 

t.n.v. Onze Wijs/Cypressenhof o.v.v. Schoolreis of 

schoolkamp + groep en naam van uw kind. Betaalt 

u het liever contant, dan kunt u dit doen bij de 

administratie van de school. Heeft u vragen over 

of problemen met de betaling dan kunt u contact 

opnemen met de directeur. 

SCHOOLKAMP EN 
SCHOOLREIZEN



Al een aantal jaren werken wij samen met 

De Typetuin voor een naschools aanbod 

computertypen. Voor de kinderen die volgend jaar 

in groep 6, 7 of 8 zitten, wordt er weer een cursus 

computertypen aangeboden. U leest er meer  

over verderop in deze nieuwsbrief. 

Heeft u belangstelling dan kunt

u uw kind aanmelden via de 

website van de Typetuin.

CURSUS 
COMPUTERTYPEN

https://www.typetuin.nl


Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd 

is de maand juni actiemaand voor de actie ‘Red 

de koala’.  Indy, Tijs en Puck uit groep 6B hebben 

hiervoor een flessenactie bedacht. Hier leest u er 

meer over. De poster hangt op bij de ingangen. 

Daar kunt u ook uw lege statiegeldflessen inleveren 

voor de actie.

ACTIE 
‘RED DE KOALA’

https://docs.google.com/document/d/18-Cq6H5SOLsDkm9epad4P38rVqMbFqZ-lUJsqqKwl7A/edit


TECHNIEKAANBOD 
MAD SCIENCE

Deze week zijn twee groepen gestart met het 

naschools aanbod experimenteren met de gekke 

professoren van Mad Science. Doordat er een extra 

groep kon worden opgestart, hebben we alle 48 

aanmeldingen kunnen plaatsen. We hopen dat de 

kinderen er veel ontdek- en experimenteerplezier 

beleven. De cursus wordt 

op donderdagmiddag vanaf 

14.30 uur gegeven in de 

Grote zaal van het Palet. 



NASCHOOLS AANBOD 
CREATIEVE 

WORKSHOPS

Joepie!! Er komt er weer een Fimo workshop!  

Dit keer gaan we mini cactusjes maken, leuk 

om op je kamer neer te zetten. In de hal van 

de bovenbouw kun je de voorbeeldjes al  

bewonderen.

Data: dinsdag 14 of 20 juni. (Bij veel interesse 

volgen extra data) Tijd: 14.30-16.30 uur. Eigen 

bijdrage: €5,-

Geef je aanmelding door aan juf Lilian op 

l.adriaanse@onzewijs.nl 

mailto:l.adriaanse%40onzewijs.nl%20?subject=


Er is weer een actueel aanbod voor naschoolse 

sport en spel activiteiten. Er is steeds voldoende 

animo voor deze activiteiten. 

Dinsdag 14 juni gaan we weer op pad met een 

nieuwe “aflevering” Jachtseizoen. Dit is voor de 

leerlingen van groep 5 t/m 7. 

Woensdag 8 juni is er weer een troepgroep voor 

de groepen 5 t/m 8. 

Woensdag 15 juni is er een weer gym voor de 

kleuters, maar dan wel in de speelzaal. Leerlingen 

van de groepen 1 en 2 kunnen dan van 14.30 

uur tot 15.30 uur lekker komen gymmen in de 

speelzaal.  Opgeven hiervoor is verplicht. 

De donderdagen staan in het teken van sport en 

spel activiteiten in de gymzaal. 

Donderdag 9 juni is er Super Mario Trefbal voor de 

groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Donderdag 16 juni is 

er een Hatref toernooi voor de groepen 3 t/m 5 en 

6 t/m 8. 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. 

NASCHOOLS SPORT EN 
SPEL AANBOD 

CYPRESSENHOF

Troepgroep 
woensdag 8 juni:
Groep 5 t/m 8 
(14.45-16.00 uur)
Inschrijven

Super Mario tikspel:  
Donderdag 9 juni:
Groep 3 t/m 5 
(14.30-15.15 uur)
Inschrijven

Super Mario trefbal: 
Donderdag 9 juni:
Groep 6 t/m 8
(15.15-16.00 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen 
Dinsdag 14 juni 
Groep 5 t/m 7 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Gym in de speelzaal:  
Woensdag 15 juni:
Groep 3 t/m 4 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Hatref: 
Donderdag 16 juni:
Groep 3 t/m 5
(14.30-15.15 uur)
Inschrijven

Hatref: 
Donderdag 16 juni:
Groep 6 t/m 8
(15.15-16.00 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren%40onzewijs.nl%20?subject=
https://docs.google.com/document/d/1PzmYuACPX-eoOuATwO77NSwEwt4d4PiTnQuHxtYg7yk/edit
https://docs.google.com/document/d/1xQHhU8Xj2uwdFP6dKD32pv9qCf-QU9FaBh1GD9YjK1U/edit
https://docs.google.com/document/d/1sO37W_phijwVukLmxxG2xpePL0doGGBGRQbGzg82qYM/edit
https://docs.google.com/document/d/1u3LHWlePobJ9XEsKCU4llcAMloiwqZdC1_KKUsQw-hU/edit
https://docs.google.com/document/d/1O5Pz1fPU0lQ47X7BtO3D9QM0gIGnpxqoj0_I0xeq1Kg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zSeuj0_63NRYZgncEDeCu77TVHVwZG8MqgdSWnqaj6c/edit
https://docs.google.com/document/d/1iZbY2aJpxB6u539F78Ocq5ywKMAR6QCAkpyAiJRgSb8/edit


AGENDA

Donderdag 9, 16, 23 en 30 juni 
Mad Science

Maandag 6 juni 
2e Pinksteren, kinderen vrij

Dinsdag 7 juni
Roostervrije studiedag, kinderen vrij

Dinsdag 14 juni
Schoolreis gr. 8

Woensdag 15 juni
Ouderavond

Maandag 20 juni 
Juffendag gr. 1/2

20-24 juni 
Schoolkampen groepen 7 en 8C

Dinsdag 28 juni 
MR-vergadering



 
 
 

 
 

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op BS Cypressenhof de groepstypecursus van de 
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023). Geef je 
kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid 
beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar 
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-
coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is 
het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  
 
Startdatum: woensdag 5 oktober 2022 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Leslocatie: BS Cypressenhof, Rentmeesterlaan 245 4336 EL MIDDELBURG 
 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  
• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest 

van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  
• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 
• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 
• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 
• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 
Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.  
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.  
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 
Tip 
Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan 
krijg jij je geld terug. Beloofd! 
 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team van de Typetuin 








