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> En nog veel meer...



Deze week kon u de informatiemomenten in de 

klas van uw kind bezoeken. Veel ouders maakten 

gebruik van de mogelijkheid om mee te draaien 

in de klas bij een inloopmoment of door de 

informatieavond te bezoeken. Alleen bij de groepen 

5 en 6 viel de opkomst 

jammer genoeg tegen. 

We kregen veel positieve 

en enthousiaste reacties. 

Bedankt en fijn dat u 

erbij was!

INFORMATIE
WEEK



Het aantal coronabesmettingen neemt weer 

behoorlijk toe. Op school is dit nu nog niet 

merkbaar, maar we houden er wel rekening 

mee dat we er mee te maken gaan krijgen. Als 

uw kind coronagerelateerde klachten heeft zoals 

verkoudheid, hoesten e.d. dan vragen wij u een 

zelftest af te nemen. Zelftesten worden niet meer 

standaard meegegeven, maar kunt u aanvragen 

via cypressenhof@onzewijs.nl of via de leerkracht 

van uw kind. Uw kind krijgt dan twee doosjes mee. 

Onze bestuurder heeft een brief geschreven, 

waarin globaal staat toegelicht hoe wij handelen. 

De brief wordt samen met deze nieuwsbrief aan u 

verzonden. Wij zullen steeds inspelen op de actuele 

situatie en u daarbij zo goed mogelijk informeren. 

Is er een positieve testuitslag, dan vragen wij u dit 

direct aan ons te melden. Hierdoor houden wij 

zicht op besmettingen binnen de school en kunnen 

we onze maatregelen hierop aanpassen. Omdat 

groepen niet meer als geheel in quarantaine 

hoeven bij besmettingen, ontvangt u geen brief als 

er een besmetting in de groep is geconstateerd. 

Indien een leerkracht positief wordt getest en in 

quarantaine moet, dan proberen wij de lessen 

op school doorgang te laten vinden. Wij houden 

er rekening mee dat dit niet in alle gevallen gaat 

lukken, omdat er door de personeelskrapte op de 

arbeidsmarkt geen vervangers beschikbaar zijn en 

alle collega’s die extra willen werken al volledig zijn 

ingezet. Als de groep van uw kind niet naar school 

kan vanwege ziekte of corona, dan wordt u zo snel 

mogelijk geïnformeerd. Wij hopen lesuitval tot een 

minimum te kunnen beperken.

CORONA

mailto:cypressenhof@onzewijs.nl


Dinsdagmiddag openden we de Kinderboeken-

week op het plein officieel met de Gi-ga-groen 

dans. Het was een feestelijke opening en 

fantastisch dat zoveel ouders aanwezig waren en 

konden meegenieten. Een mooie, groene start 

van de Kinderboekenweek.

Tijdens 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 

groepen 5 en 6 kwam de 

schrijfster Annejan Mieras 

een workshop verzorgen. 

Zij schreef onder andere 

het boek ‘Homme en 

het noodgeval’, dat 

werd bekroond met de 

Vlag en Wimpel door de 

Griffeljury 2020.

Verder gaan de kinderen samen met hun 

maatjesklas op speurtocht naar het Meiveld en is 

er op vrijdagmorgen 21 oktober een Vossenjacht 

voor alle kinderen. We hebben bij de activiteiten 

wel begeleiding van ouders nodig, dus help mee 

om er een onvergetelijke kinderboekenweek van 

te maken. 

In de bibliotheek en De Drukkerij worden ook 

weer veel leuke activiteiten verzorgd. Wij vragen 

uw aandacht voor de jaarlijkse spaaractie van De 

Drukkerij. Als u in de Kinderboekenweek een boek 

koopt, vragen wij u de bon in de doos in de hal te 

doen. Door de bonnen in te leveren, kunnen wij een 

bedrag besteden aan nieuwe leuke kinderboeken. 

Helpt u mee?

KINDERBOEKEN
WEEK



Op school hebben we bij een aantal activiteiten 

hulp van ouders nodig. In de meeste gevallen 

ontvangt u een Parro-berichtje via de leerkracht als 

het gaat om eenmalige hulp. Er zijn ook activiteiten 

die met regelmaat terugkomen, waarbij ouderhulp 

onmisbaar is. In het bijgevoegde korte filmpje 

ouderhulp vragen onze kinderen uw aandacht 

hiervoor. In deze brief kunt u terugvinden welke 

hulp we precies kunnen gebruiken. In de 

lijst ouderhulp kunt u online aangeven 

waarbij u kunt helpen. In overleg wordt dan 

het hulpmoment met u afgestemd.

OUDERHULP

https://drive.google.com/file/d/17cDLoywq6Qp1fzFPGBJPdbno-yqBirLf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ot0wUiJYPq8gZPuStyjjhem2od8VzW8JDSj4q8v1UO8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1uR4WhKrJ7CcYICgeieBmXUQ9uPH3NCQql-2QUlPO5MY/edit?usp=sharing_eil_se_dm&ts=633aa50c


Op donderdag 6 oktober is het 

Kinderzwerfboekstation op Cypressenhof 

officieel geopend. De ambassadeur van de 

Stichting Kinderzwerfboek vertelde over het 

waarom van het Kinderzwerfboekstation en de 

kinderen plaatsten het Zeeuwse boekje over Loesje 

en Lientje in de 

boekenkast.

Nu het 

Kinderzwerf-

boekstation is 

geopend, mogen 

de boeken gaan 

zwerven. Zo 

stimuleren we dat 

kinderen ook thuis 

boeken lezen. De volgende spelregels gelden voor 

de zwerfboekenkast:

1. Er zijn twee kasten. De Kinderzwerfboekkast 

in de entree bij de hoofdingang is bestemd 

voor kinderen uit groep 1 t/m 4. De kast in de 

bovenbouwhal is bestemd voor kinderen van 

groep 5 t/m 8.

2. Je mag per keer één boek kiezen en 

meenemen naar huis.

3. Als je het boek hebt gelezen, mag je het 

terugzetten in het Kinderzwerfboekstation of 

inleveren bij een ander Kinderzwerfboekstation.

4. In elk boek staat een code, waarmee je de 

zwerftocht van het boek kan volgen.

5. Je mag ook boeken inleveren voor het 

zwerfboekstation. Als het boek is gestickerd met 

een zwerfboeksticker mag je het zelf terugzetten 

in de kast. Is het boek niet gestickerd, dan kun 

je het boek inleveren bij de administratie(juf 

Ellen). Wij kijken dan of het boek geschikt is 

voor de Kinderzwerfboekenkast en is dit het 

geval dan wordt het gestickerd en gecodeerd 

en door ons in de boekenkast gezet. Kapotte 

boeken worden niet ingenomen. Het boek 

moet nl. aantrekkelijk zijn voor kinderen om te 

lezen.

6. Per toerbeurt worden kinderen gevraagd 

die ambassadeur willen worden voor het 

Zwerfboekstation. De eerste ambassadeurs 

zijn Sara en Jesse uit groep 7B. Zij houden in de 

gaten of de boekenkasten er netjes uit blijven 

zien en of de kast goed gevuld blijft. Er zijn zo’n 

1000 boeken geschonken door de Stichting 

Kinderzwerfboekkast, waardoor we ook reserve 

hebben.

OPENING
ZWERFBOEKENKAST



U heeft de milieustraat in de entree bij de 

hoofdingang vast al gezien en deze wordt in 

gebruik genomen, zodra  verzamelbakken die 

erbij horen zijn geleverd. De milieustraat past bij 

onze visie om kinderen verantwoordelijkheid te 

laten dragen voor hun omgeving, de zorg voor het 

milieu past hier uitstekend bij. Bij de milieustraat 

kunnen batterijen worden ingeleverd, plastic 

doppen en PET-flesjes. ieder met een eigen doel.

Voor de batterijen krijgen wij een vergoeding 

waarmee wij schoolspullen kunnen kopen, 

met de plastic doppen steunen wij KIKA en 

met de opbrengst van de PET-flesjes kopen wij 

spelmateriaal voor op het plein. Wij hopen dat 

u meehelpt om van de milieustraat een succes 

te maken en laten u regelmatig weten hoe de 

opbrengst is.

Voor de batterijeninzameling doen wij mee met een 

Batterijenbattle van STIBAT. Wie verzamelt er in 

de periode tot 25 november de meeste batterijen. 

Naast de opbrengst(€ 0,25) is voor de winnaars 

een spetterende show van Victor Mids te winnen 

of een compleet 

v e r z o r g d e 

Mad Science 

techniekdag. We 

hopen dat iedereen 

extra zijn best doet 

om veel batterijen 

te verzamelen.

MILIEUSTRAAT



In de groepen 8 wordt op donderdag 20 

oktober het Drempelonderzoek afgeno-

men. Hiermee toetsen wij de vaardigheid 

van leerlingen in Rekenen, Begrijpend le-

zen, Taalverzorging en Woordenschat. De uitslag 

van de toets weegt mee in het schooladvies maar 

ook spelen werkhouding, huiswerkattitude, IEP 

LVS en het rapport een grote rol. Het Drempel-

onderzoek is dus maar één onderdeel. Ook geeft 

het onderzoek een beeld, waar we de komende 

tijd nog extra op moeten inzetten voor een goed 

resultaat op de Eindtoets. Na de herfstvakantie 

volgen de voorlopig adviesgesprekken. Ook hier-

voor is het drempelonderzoek een hulpmiddel. 

Wij wensen alle kinderen veel succes!

DREMPELONDERZOEK 
groep 8



Wij werken op school bij Be-

grijpend lezen met Nieuws-

begrip. Ook bij deze me-

thode wordt het aanbod 

afgestemd op het niveau van 

uw kind. Dit betekent dat kinderen op verschillen-

de niveaus instructie krijgen tijdens de basisles. 

De komende periode gaan we in de bovenbouw-

groepen experimenteren met groepsdoorbrekend 

werken. Dit houdt in dat kinderen uit verschillen-

de groepen op hetzelfde niveau instructie krijgen, 

waardoor er nog meer ruimte is voor de begelei-

ding door de leerkracht. Aan het van de periode 

evalueren we of dit ons helpt om nog beter af te 

stemmen op de verschillen tussen kinderen.

GROEPSDOORBREKEND 
WERKEN



In de eerste week na de herfstvakantie(31 oktober 

- 4 november) komt de schoolfotograaf naar 

Cypressenhof voor portret- en groepsfoto’s. 

Vanwege de vele activiteiten in de maanden 

september en oktober hebben we besloten dit 

eenmalig niet voor de herfstvakantie te doen. Op 

maandag 31 oktober zijn de groepen 1 en 2 aan 

de beurt. Dinsdag 1 november volgen de groepen 

3 en 4. Op woensdag 2 november worden foto’s 

gemaakt van de groepen 5 en 6. Op donderdag 

3 november komen de groepen 7 en 8 en de 

kinderen die nog niet op de foto zijn geweest aan 

de beurt. 

Daarnaast is het mogelijk om met broertjes en 

zusjes samen op de foto te gaan. Dit kan alleen 

als dit van tevoren door de ouders is doorgegeven 

aan juf Ellen Wijs of via cypressenhof@onzewijs.nl. 

Opgave kan t/m woensdag 19 oktober. 

De planning hiervan is als volgt: 

De kinderen waarvan de broertjes en zusjes 

allemaal op school zitten, worden onder schooltijd 

gefotografeerd. We starten hierbij op maandag 31 

oktober met de oudste kinderen in groep 8, die 

met hun broertjes /zusjes op de foto mogen. We 

gaan dan zo door tot de lagere groepen. 

Wij regelen dit op school zelf, maar kunnen 

afhankelijk van de tijd die nodig is voor de 

groepsfoto’s en individuele foto’s geen precieze 

planning hiervan maken. Wij adviseren u daarom 

de kinderen die voor de gezinsfoto 

worden opgegeven op de fotodagen aan 

te kleden voor deze foto. 

Ook een gezinsfoto met een broertje/

zusje dat niet op onze school zit is 

mogelijk. Wilt u dit dan duidelijk aangeven in de 

opgave. Deze foto’s worden verdeeld over de 

fotodagen na schooltijd ingepland. Over de wijze 

van bestellen krijgt u gedetailleerde informatie via 

de fotograaf. 

SCHOOL
FOTOGRAAF
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Gezonde school

Als Gezonde school voor het vignet Voeding heb-

ben wij een protocol voor voeding en traktaties. 

Kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en don-

derdag fruit/groente aangeboden voor de pauze-

hap. We zien dat ook op andere dagen en voor de 

lunch veel gezonde voeding wordt meegenomen. 

Wij stimuleren dit van harte. Voor drinken advise-

ren wij een drinkbeker mee te geven. Nu zien we 

nog regelmatig drinkpakjes en dat levert veel af-

val op. Wij willen in het kader van duurzaamheid 

meehelpen om de afvalberg te beperken en vra-

gen u vriendelijk geen drinkpakjes mee te geven, 

maar gebruik te maken van een drinkbeker. Wij 

streven ernaar zo weinig moge-

lijk verpakkingsmateriaal weg 

te hoeven brengen. Dit is 

goed voor het milieu en 

bespaart ons flink wat 

afvalverwijderingskos-

ten. Helpt u mee?



BEZOEK 
WATERSNOODMUSEUM

De groepen 6 gingen op bezoek naar het Waters-

noodmuseum in Ouwerkerk. We kwamen daar 

een oude bekende tegen, want juf Caroline, die net 

met pensioen is 

gegaan verzorg-

de als vrijwilliger 

de rondleidin-

gen. Bedankt juf 

Caroline, je deed 

dit fantastisch! 

Het was voor de 

kinderen een in-

drukwekkende ervaring om te zien wat de impact 

is geweest van deze ramp. In het museum wordt 

dit verhaal levensecht, zodat de strijd tegen het 

water heel concreet wordt. 



EXTRA CULTUURAANBOD 
VANUIT NPO

Vanuit de NPO-middelen is er een extra cultuur-

aanbod. De groepen 1 en 2 zijn gestart met les-

senserie Dans. De eerste twee lessen waren erg 

leuk. De ouders van de groepen hebben via Parro 

al mee kunnen genie-

ten. 

De groepen 3 en 4 zijn 

vorige week gestart 

met de theaterles-

sen Lappie Lapstok, 

die verzorgd worden 

door Marissa Laper-

dix. Deze eerste les 

gingen de kinderen 

met Vinnie de Walvis 

op zoek naar de zee. 

Er volgen nog 4 su-

perleuke theaterles-

sen.



SPORTCLINICS

Op woensdag 19 en donderdag 20 oktober wor-

den er tijdens de gymlessen rugbyclinics verzorgd 

door de Middelburgse rugbyclub Oemoemenoe. 

Op woensdag 12 en vrijdag 14 oktober doen een 

aantal groepen 5 t/m 8 mee met een tennisclinic 

bij TV Dauwendaele op locatie. We gaan hier op 

de fiets naar toe. Op deze manier maken kinderen 

kennis met verschillende sporten, want sporten is 

gezond! 



NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Ook in de komende weken zijn er weer tal van 

verschillende naschoolse activiteiten. 

Dinsdag 11 oktober gaan we weer vluchten en 

zoeken tijdens het altijd leuke “Jachtseizoen”. We 

verzamelen bij de tafeltennistafel op het plein. 

Woensdag 12 oktober en woensdag 19 oktober 

zijn er weer een voetbaluurtjes in de grote gymzaal 

voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Donderdag 

13 oktober is er een Ha Tref activiteit voor de 

leerlingen van groep 3 tot en met 5. Donderdag 

20 oktober gaan de leerlingen van groep 6 tot en 

met 8 de strijd met elkaar aan tijdens een Ha Tref 

toernooi. Alle activiteiten starten om 14.30 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 buitenactiviteiten niet 

door. 

Jachtseizoen
Dinsdag 11 oktober
Groep 5 t/m 8 (14.30-
15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 12 oktober 
Groep 3 t/m 8 (14.30-
15.30 uur)
Inschrijven

Ha-tref toernooi  
Donderdag 13 oktober
Groep 3 t/m 5 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje 
Woensdag 19 oktober
Groep 3 t/m 8 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

Ha-tref toernooi 
Donderdag 20 oktober
Groep 6 t/m 8 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1-UhJOrr-jZy__khEJ2SkyZNeKjOSIQfNOnvl7GEBe18/edit?usp=sharinghVFdrnHcmBWpFZORWArTUJ1wRS9tfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qSWi1c8kQhRJdA512vcnHf59xJ73TT6yjgYo9YaXcfU/edit?usp=sharingd/1Lr3KUM-Q2pGrQAjU0Rv_VwUGcdmB9zaNawcI4CAqZsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15Bkhc6NabdpPtLMx4Bk3C5_AwQ_1LqxmR_apJyCE_OM/edit?usp=sharingsp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XUvuSP1lyLDSz7gtDc8e4v8xw9nvgJXl4tSkl1XV9o0/edit?usp=sharingc8kQhRJdA512vcnHf59xJ73TT6yjgYo9YaXcfU/edit?usp=sharingg4BJ95eCeJP124YN_pGIge2asVnikV6Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BtYT7iYE40vLskDLqe0C850OdLyzJ6ZUUUEO1JK66z0/edit?usp=sharingsMtCqiKSby7zu4Rz2mQ39vWVe5wgefNKAmcPPg/edit?usp=sharingvy4sMtCqiKSby7zu4Rz2mQ39vWVe5wgefNKAmcPPg/edit?usp=sharing0RySqSu8CMTYDcpchpmrhzXyqxIVKdeVHPESB2Qmg/edit?usp=sharing


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 

moeder van 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


NASCHOOLS AANBOD 
BREDE SCHOLEN MIDDELBURG

Op www.bredescholenmiddelburg.nl kunt u uw 

kind inschrijven voor Kookkoters of Handige 

handjes. Deze activiteiten worden verzorgd 

in Het Palet. Daarnaast is er elke maand een 

sportkennismakingsaanbod. In oktober is dit 

reddend zwemmen vanaf groep 7 bij de Van 

Dixhoornbrigade. Wilt u uw kind opgeven voor 

activiteiten, kijk dan op de website.

http://www.bredescholenmiddelburg.nl


AGENDA

dinsdag 11 en 18 oktober
Dansworkshops in de groepen 1/2 

Theaterlessen Lappie Lapstok

woensdag 12 oktober
Tennisclinics TV Dauwendaele

woensdag 12 en 19 oktober
Dansworkshops in de groepen 1/2

vrijdag 14 oktober
Tennisclinics TV Dauwendaele

woensdag 19 oktober
Rugbyclinics Omoemenoe

donderdag 20 oktober
Drempelonderzoek groepen 8

Rugbyclinics Oemoemenoe

vrijdag 21 oktober
Vossenjacht

24-28 oktober
Herfstvakantie

31 oktober-3 november
Schoolfotograaf


