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Wij zijn blij met u te kunnen delen dat juf Astrid 

en haar man Tristan de ouders zijn geworden van 

een prachtige dochter Laura. Wij feliciteren hen 

van harte en wensen hen samen veel voorspoed 

en geluk toe.

Naast dit blijde nieuws zijn er ook zorgen. Juf Ineke 

heeft na diverse onderzoeken te horen gekregen 

dat er een tumor in haar borst is gevonden. Hoewel 

er nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden 

en het gehele behandeltraject nog niet duidelijk 

is, zal er langdurige behandeling noodzakelijk zijn. 

Wij wensen haar en haar naasten heel veel sterkte 

en steun toe. Wij leven met jullie mee.

We hebben de personeelsbezetting bij de kleuters 

aangepast en dankzij de flexibiliteit van ons team 

voor elke groep een stabiele situatie kunnen 

creëren. De ouders van de kleutergroepen zijn 

hierover geïnformeerd. 

Verder hebben we naast de langdurig zieken op 

school ook te maken met de gevolgen van griep 

bij kinderen en leerkrachten. In groep 5B waren 

de helft van de kinderen en de leerkracht geveld. 

Juf Lisette heeft de vervanging op zich genomen, 

alleen woensdag lukte dit niet, waardoor de groep 

een dag geen les kon krijgen. We merken dat 

we bij ziekte niet meer alle gaten kunnen vullen, 

waardoor we in het uiterste geval niet ontkomen 

aan het thuis blijven van een groep. We kunnen 

dit tot nu toe tot een minimum beperken, maar 

vinden het belangrijk dat u weet dat dit kan spelen. 

Als dit zo is, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk 

van ons.

PERSONEEL



.

Op vrijdag 10 februari 

is het warme truiendag. 

Op die dag zetten we de 

temperatuur een graad-

je lager omdat we de actie steunen met het motto 

‘verwarm jezelf, niet de wereld’. Zo willen we SA-

MEN IN ACTIE VOOR HET KLIMAAT GAAN! Wij vra-

gen u uw kind die dag een trui aan te doen of uw 

kind extra warm aan te kleden.

Wist u dat als iedereen één graadje lager stookt, 

we allemaal samen op één dag het jaarverbruik 

van drie Waddeneilanden besparen? Kortom: sa-

men hebben we impact, en dát is waar we met 

Warmetruiendag voor gaan.

Warmetruiendag wil de CO2 uitstoot nú omlaag, 

niet pas in 2030. Dat kan door samen in actie te 

komen: dat kan op heel veel manieren en energie-

besparing is een belangrijk onderdeel van élk kli-

maatscenario. Doe jij ook mee? Vraag buren, col-

lega’s, (sport-)vrienden en familie om ook mee te 

doen want samen energie besparen geeft energie. 

Op donderdag 9 februari komt wethouder Louws 

op school de Warme truiendag ondersteunen 

door een gastles rondom het klimaat te geven. 

Voor de bovenbouwgroepen is er een klimaatquiz. 

En in alle groepen besteden we aandacht aan zorg 

voor het klimaat. 

WARME TRUIENDAG



NATIONALE VOORLEESDAGEN

Ook deze week zijn nog de Nationale Voorlees-

dagen. Boeken en lezen staan dan centraal. Naast 

de extra aandacht voor lezen in de groepen heb-

ben al veel ouders, opa’s en oma’s voorgelezen 

tijdens de Nationale Voorleesdagen. Ook de 

kinderen uit de maatjesgroep hebben samen 

(voor-)gelezen. Zo genieten we met 

elkaar van boeken en wordt lezen 

echt een feest!



RAPPORT + GESPREKKEN

Op vrijdag 10 februari krijgen onze leerlingen 

hun rapport mee naar huis. De week erna zijn er 

rapportgesprekken. Tijdens de gesprekken zullen 

wij o.a. ingaan op de resultaten van de IEP-toetsen.

De rapportgesprekken in de groepen 8 zijn 

tevens de adviesgesprekken. Dan zal er door de 

leerkracht(en) worden verteld welk schooladvies 

er is vastgesteld en hoe dit tot stand is gekomen. 

Vanaf vrijdag 3 februari 15.00 uur kunnen 

ouders/verzorgers met meerdere kinderen bij ons 

op school via Parro inschrijven. 

Op maandag 13 en woensdag 15 februari 

zijn er in alle groepen gesprekken, zodat u voor 

meerdere kinderen kunt inschrijven op dezelfde 

dag. De overige ouders/verzorgers kunnen dit 

vanaf maandag 6 februari 8.00 uur doen.  In de 

uitnodiging ziet u op welke momenten dit kan.

De gesprekken worden op school gehouden en in 

de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen daarbij van 

harte welkom.  Het gaan tenslotte om hun eigen 

ontwikkeling en het heeft een meerwaarde dat ze 

hier direct bij betrokken worden. De gesprekken 

worden daarom ‘s middags en aan het begin 

van de avond gehouden. Wij wensen iedereen 

waardevolle gesprekken toe.



Regelmatig komen er nieu-

we inschrijvingen binnen. Is 

uw kind drie jaar en heeft u uw kind nog niet 

ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 

doen? U kunt dit ook delen met mensen in uw om-

geving, waarvan u weet dat zij kinderen hebben in 

die leeftijd. Zij kunnen dan een kennismakingsbe-

zoek aanvragen. Voor de inzet van onze formatie 

is het belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel kin-

deren aangemeld worden. U kunt een inschrijffor-

mulier vragen bij de directeur, de administratie of 

dit via de website aanvragen.   

INSCHRIJVINGEN



Op maandag wordt de weerbaarheidstraining 

Rots en Water gegeven in de groepen 5 t/m 8. 

Deze training draagt bij aan een positief peda-

gogisch klimaat op school. De lessen worden op 

maandag gegeven door meester Martin. Gedu-

rende het jaar worden de lessen gegeven in een 

blok van 6 tot 10 lessen aan de groepen 5 t/m 8. 

Centrale thema’s in de cursus zijn zelfbeheersing, 

zelfreflectie en zelfvertrouwen. De Rotsen-Wa-

ter-trainer is erop gericht de eigen kwaliteiten van 

de leerlingen zelf te laten ontdekken en te ver-

sterken. Hierbij wordt geprobeerd de rots-eigen-

schappen van de leerling in balans te laten komen 

met de water-eigenschappen. Tijdens de training 

wordt aandacht besteed aan het respecteren en 

accepteren van jezelf zoals je bent, maar ook an-

deren te respecteren en te accepteren zoals ze 

zijn. De kinderen leren eigen grenzen te stellen en 

te bewaken, maar ook de grenzen van anderen 

te respecteren. Er wordt tijdens de training ook 

gewerkt aan een ontwikkelend besef van waar-

den, normen en omgangsvormen. De leerlingen 

die deelnemen aan de training leren om te gaan 

met onder andere de volgende vragen: -Hoe zeg 

ik nee als ik iets echt niet wil? -Wat doe ik als ie-

mand te dicht bij mij komt staan? -Kom ik wellicht 

zelf te dicht bij anderen staan? -Welk effect heeft 

mijn (lichaams-)houding op anderen. -Hoe loop ik 

langs een bedreigende groep mensen? -Hoe ga ik 

om met groepsdruk? Meer weten? Kijk op www.

rotsenwater.nl.

WEERBAARHEIDSTRAINING 
ROTS & WATER 

VOOR GROEP 5 T/M 8

http://www.rotsenwater.nl
http://www.rotsenwater.nl


De hallen in de school worden de komende tijd 

ingericht door werkgroep hallen. Daarbij wordt 

ook gekeken hoe we de hallen gezelliger kunnen 

maken. Ook de hulpouders die zich hebben opge-

geven denken en helpen hierin mee. 

Binnenkort wordt voorafgaand aan Valentijnsdag 

de hal met harten versierd. Op deze harten komen 

complimenten van kinderen te staan, zodat ze een 

hart onder de riem krijgen. 

Daarnaast willen we dat 

kinderwerk in de hallen 

zichtbaar wordt en de hal-

len voorzien van ‘groen’. 

Er gaat dus best wat ver-

anderen in de hallen.   

HALLEN IN DE SCHOOL



Er is een plekje vrij in de MR voor een nieuwe ou-

der voor het nieuwe schooljaar 2023/2024!

Wil je meepraten, meedenken en adviseren over: 

• Het schoolplan, 

• de veiligheid op en rond school, 

• de kwaliteit van het onderwijs, 

• het personeelsbeleid,

• de ouderbijdrage,

• enzovoorts.

Dan ben je het perfecte lid voor de MR! 

Tijdinvestering: De MR vergadert ongeveer vijf keer 

per jaar. In overleg met elkaar wordt daarvoor aan 

het begin van het schooljaar een vergaderrooster 

opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met ieders wensen en mogelijkheden, 

echter zijn de vergaderingen de laatste jaren op 

dinsdagavond.

Heeft u interesse? U kunt mailen naar mrcypres-

senhof@onzewijs.nl of één van de ouders van de 

MR aanspreken.

MR-LID GEZOCHT

mailto:mrcypressenhof%40onzewijs.nl?subject=
mailto:mrcypressenhof%40onzewijs.nl?subject=


Volgende week wordt er in de groepen 3 t/m 8 

een Inspiratiedemo getoond voor het naschools 

aanbod voor de wetenschaps- en technieklessen 

van Mad Science. Deze inspiratiedemo is bedoeld 

om kinderen enthousiast te maken voor de cur-

sus Naschools Experimenteren. Naschools expe-

rimenteren met de gekke professoren 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 

verschillende krachten, zoals zwaartekracht, 

centrifugekracht 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 ma-

ken.

• Wetenschap voor detectives - Gebruik de we-

tenschap om een zaak op te lossen.

Opgeven kan vanaf nu t/m 16 februari. Let op: 

de inschrijving is pas definitief als de bijdrage op 

onze rekening is gestort!

Inschrijfformulier naschools 

experimenteren met Mad 

Science

AANBOD NASCHOOLS 
EXPERIMENTEREN

https://drive.google.com/file/d/1ZqiTPLt6iJvTDN1sAwIcrVne3zeLp1-M/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZqiTPLt6iJvTDN1sAwIcrVne3zeLp1-M/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZqiTPLt6iJvTDN1sAwIcrVne3zeLp1-M/view?usp=share_link


Uw kind wil graag sporten, op muziekles, street-

dance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis 

te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de 

contributie/het lesgeld en eventueel de spullen 

zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van 

een instrument. Wilt u hierover meer informatie? 

Dan kunt u terecht bij de directeur, PietJan 

Reijnierse via p.j.reijnierse@onzewijs.nl of via 

0118-650305. Hij kan een aanvraag voor u regelen. 

Deze week is weer een aanvraag goedgekeurd en 

kan er een leerling van onze school heerlijk gaan 

sporten.

Heeft u liever dat een externe persoon dit voor u 

regelt, dan kunt u ook terecht bij

Lianne de Groot: 06-46218656

l.degroot@welzijnmiddelburg.nl

AANBOD NASCHOOLS 
EXPERIMENTEREN

mailto:p.j.reijnierse%40onzewijs.nl?subject=
mailto:l.degroot%40welzijnmiddelburg.nl?subject=


SCHOOL VAN DE 
WEEK VRIJBURGBAD

Op zaterdag 4 en zondag 5 februari is onze school 

‘School van de week’ in het Vrijburgbad in Vlissin-

gen. Kinderen kunnen dan tussen 12.00 en 15.30 

uur voor € 3,50 zwemmen. De kinderen hebben 

een flyer meegekregen.



MLOW ZANG

Verschillende kinderen doen mee met de musi-

callessen van Mlow met als resultaat de musical-

uitvoering ‘Wat nu?’ in De Schouwburg op 10 juni 

2023. Onze ouder Marie-Louise Paulissen ver-

zorgt deze lessen. Ook is er voor deze musical een 

groep kinderen die mee kan zingen bij ‘Het Stem-

buro’, omdat zij een samenwerking 

zijn aangegaan met Mlow. In de uit-

nodiging Mlow zang 2023 leest u er 

meer over.

https://docs.google.com/document/d/1gdX-Cxkpb8jEc8dScrw4vDusOVwAPfGa/edit?usp=share_link&ouid=111651747719142354439&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gdX-Cxkpb8jEc8dScrw4vDusOVwAPfGa/edit?usp=share_link&ouid=111651747719142354439&rtpof=true&sd=true


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. 

Op dinsdag 7  februari gaan we de wijk in met 

onze troepgroep. Het Meiveld is weer hard toe 

aan een schoonmaak. De troepgroep is voor leer-

lingen van groep 5 tot en met groep 8. 

Dinsdag 14 februari gaat meester Martin weer 

op pad met de kinderen voor een nieuwe “Jacht-

seizoen”. Weten de boeven een uur lang uit han-

den te blijven van de “Jagers”. 

Woensdag 8 en 15 februari is het vaste voetbal- 

uurtje voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. 

Opgeven hiervoor is niet nodig. Kom gewoon ge-

zellig langs. 

Donderdag 9 februari gaan de leerlingen van 

groep 5 tot en met 8 zich weer uitleven met Ha 

tref. Ha Tref is een combinatie van Handbal en 

trefbal. 

Donderdag 16 februari bouwen we de gymzaal 

weer om tot een 10 tellen in de gymzaal parcours. 

Dit zoekspel 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. 

Troepgroep
Dinsdag 7 februari
Groep 5 t/m 8
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

Hatref 
Donderdag 9 februari
Groep 5 t/m 8 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen
Dinsdag 14 februari
Groep 5 t/m 8
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

10 tellen in de 
gymzaal
Donderdag 16  februari
Groep 3 t/m 8
(14.30 - 15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren%40onzewijs.nl%20?subject=
https://docs.google.com/document/d/1QAFtiVbMUiSbUda_5HHuIx5pizOmv6IKAnIFei5qY28/edit?usp=sharing9lDnFjP214UIZxBEimMeOiMM22geSDBKE/edit?usp=sharing1GB8ONjJ7kD0OWCsXXFwz7mpxXBSgc6BlM6rZao3ttm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lCBC3z4nKy5CZM42XOL5hmEjkbll0IofthIdcNNgrWQ/edit?usp=sharingQlJh2xQQbNT4OlrKQxSsVuPATLHMolIra8p1KQheApo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15sEjvywxAOFzzaDBAokXYrOvukMjiwNTLw8uExt29mc/edit?usp=sharingFOBK5k2uslthT3TSC7B0WLm6J7lEClvla2zRp_xg/edit?usp=sharingPFPSaIveW9lDnFjP214UIZxBEimMeOiMM22geSDBKE/edit?usp=sharing1GB8ONjJ7kD0OWCsXXFwz7mpxXBSgc6BlM6rZao3ttm4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u68dHyiUEgrhkCdF1mMo_s6Iv7S00-0mOn72GD5BsB4/edit?usp=sharing11gAPqgLipjElrwmxkEZqQxWHnDopv_ryYgd5Q1T0OUw/edit?usp=sharingVuPATLHMolIra8p1KQheApo/edit?usp=sharing


In de week van 13 tot en met 17 februari zullen in 

de hal bij de gymzaal alle gevonden voorwerpen 

/ kleding op een tafel en winkelwagen worden 

uitgestald. Mist u nog kleding van uw zoon of 

dochter dan kunt u gedurende die week kijken of 

het er ligt. 

Na die week zullen de 

spullen die nog bruikbaar 

zijn worden weggegeven 

aan het goede doel. 

VERLOREN VOORWERPEN / 
KLEDING GYMZAAL



In de maand februari 2023 kunnen de leerlingen 

uit de groepen 1 t/m 8 kiezen voor de sportieve 

activiteiten van Korfbalvereniging ONDO! 

Kijk voor meer informatie en/of schrijf 

direct in via de volgende link:

• Korfballen bij KV ONDO voor groep 

1 & 2 | Brede Scholen Middelburg

• Korfballen bij KV ONDO voor groep 3 & 4 | 

Brede Scholen Middelburg

• Korfballen bij KV ONDO voor groep 5 & 6 | 

Brede Scholen Middelburg

• Korfballen bij KV ONDO voor groep 7 & 8 op 

dinsdag | Brede Scholen Middelburg

• Korfballen bij KV ONDO voor groep 7 & 8 op 

donderdag | Brede Scholen Middelburg

NASCHOOLSAANBOD
‘BREDE SCHOLEN MIDDELBURG’

https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-1-2?field_activiteit=12779
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-1-2?field_activiteit=12779
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-3-4?field_activiteit=12780
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-3-4?field_activiteit=12780
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-5-6?field_activiteit=12781
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-5-6?field_activiteit=12781
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-7-8-op-dinsdag
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-7-8-op-dinsdag
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-7-8-op-donderdag?field_activiteit=12783
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten/korfballen-bij-kv-ondo-voor-groep-7-8-op-donderdag?field_activiteit=12783
http://www.sportswitch.nl  


AGENDA
december/januari

25 januari t/m 4 februari
Nationale voorleesdagen / week van de poëzie

10 februari
Rapport mee

13 en 15 februari
Contactmiddagen/-avonden / adviesgesprekken 

16 februari
Studiemiddag (kinderen om 12.00 u. vrij)

17 februari
Studiedag

20 februari t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie


