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De acties voor Oekraïne hebben 

het prachtige bedrag van 

€ 6.012,79 
opgeleverd. Wij zijn trots op onze 

kinderen, ouders en teamleden, die 

ervoor zorgden dat er leuke acties werden geor-

ganiseerd. We bedanken iedereen voor de betrok-

kenheid en inzet. Zo doen we het ‘Met elkaar, voor 

elkaar!’

ACTIE 
Oekraïne



De Vensters tevredenheids-

meting is vorige week afge-

rond. We zijn blij met een 

respons van maar liefst 65%. 

Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken! Met dit 

percentage geeft de uitslag ons een betrouwbaar 

beeld. De uitslag wordt eerst met het team en de 

MR gedeeld en besproken. Daarna zullen we de uit-

slag met u delen. Ook de kinderen in de groepen 6, 

7 en 8 hebben een tevredenheidsmeting ingevuld. 

Ook deze resultaten worden eerst intern bespro-

ken en daarna met u gedeeld.

TEVREDENHEIDS
METING



EINDTOETS IEP

Op woensdag 20 en donderdag 21 april wordt de 

eindtoets voor het basisonderwijs gehouden. Bij ons 

op school is dat de IEP-eindtoets. De kinderen van 

de groepen 8 zullen deelnemen aan de eindtoets. 

De resultaten van de eindtoets geven een beeld 

hoe ons onderwijs op de gebieden taal, rekenen en 

begrijpend lezen zich verhoudt in vergelijking met 

scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 

Daarnaast kan een sterk verbeterd resultaat t.o.v. 

eerdere resultaten in bepaalde gevallen leiden tot 

een hoger schooladvies. Wij wensen alle kinderen 

veel succes toe bij het maken van de toets. Vanwe-

ge de bijzondere coronaomstandigheden zal de in-

spectie de resultaten niet gebruiken ter beoordeling 

van de opbrengsten van scholen.



KONINGS
SPELEN

Op vrijdag 22 april doen we mee met de 

Koningsspelen. We starten dit keer met een 

gezamenlijke openingsdans op het plein en er is 

een Koningslunch op school.  Hiernaast zijn er 

voor de verschillende groepen beweegactiviteiten. 

De groepen 1/2 spelen op het springkussen. De 

groepen 3 t/m 6 is er een hindernisbaan en zijn er 

diverse beweegclinics. Ook voor de groepen 7 en 8 

zijn er beweegclinics. We verwachten alle kinderen 

in een sportieve oranje outfit. We hopen dat het 

weer meewerkt, zodat we er een feestelijke dag 

met veel beweging en plezier van kunnen maken. 

U bent van harte welkom om mee te genieten van 

de openingsdans en de clinics.



PASEN 

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin 

we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we op 

school met verhalen over Jezus en de mensen die 

hij tegenkomt aan de hand van het thema ‘Open 

je ogen’. 

Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen 

uit. We zien hoe Jezus zieke mensen geneest, hoe 

hij brood deelt met duizenden mensen en hoe hij 

de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken 

en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus 

sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je 

misschien liever je ogen dicht zou doen om niet 

te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen hopen 

we dat de verhalen opnieuw tot leven komen, en 

dat ze ondanks alle verschrikkelijke dingen die 

gebeuren, ogen blijven openen voor het goede 

nieuws in de wereld vandaag. ‘Open je ogen’: Er is 

een nieuw begin.

Op donderdag 14 april sluiten we de 

veertigdagentijd op school af met een paasviering 

en paaslunch in de klas. Via Parro heeft u op 

28 maart een bericht ontvangen. Hierin werd 

gevraagd of u lekkere hapjes kunt maken die de 

kinderen mee kunnen nemen naar school. Via een 

link in het bericht kunt u aangeven wat u voor de 

groep wilt maken. 

De kinderen moeten op die dag zelf een bord, 

bestek en beker voorzien van hun naam 

meenemen in een tas. Kinderen die iets hebben 

gemaakt nemen dit ook deze dag mee.



AFSLUITING
Groot Project

De afgelopen weken is er in de groepen hard 

gewerkt rondom het groot project. We kunnen 

terugkijken op een geslaagd project ‘Vertakt 

en geworteld, bomen in de kunst’ met mooie 

resultaten. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u 

beloofd een beeldimpressie van het groot project 

met u te delen. De impressie kunt u via deze link 

bekijken. Wij wensen u veel kijkplezier toe!

https://youtu.be/bBBImRHf99E


Op woensdagmiddag 6 april hebben de jongens 

meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. We 

kunnen terugkijken op een sportieve dag, waarbij 

de jongens veel plezier hebben gehad. Er werd 

met veel enthousiasme gespeeld, maar helaas 

vielen we net buiten de prijzen.

De meisjes zijn op 13 april aan de beurt. De 

kinderen van de groepen 7 en 8 zijn die dag vanaf 

12.00 uur vrij. Het toernooi wordt gehouden op 

het sportcomplex van Zeelandia-Middelburg. U 

bent van harte welkom om de kinderen aan te 

komen moedigen. We wensen alle kinderen die 

meedoen veel plezier toe.



AVOND
VIERDAAGSE

Dit jaar wordt er weer een Avondvierdaagse 

georganiseerd in Middelburg op 30 en 31 mei en 

1 en 2 juni. Een aantal ouders organiseert dit voor 

onze school. Houd de data vrij als u mee wilt doen 

en meer informatie volgt.



VOORSTELLING 
HIERWAARDAAR

Op woensdag 13 april spelen ‘ De Dansers en Filiaal 

Theatermakers’ de voorstelling ‘Hierwaardaar’  in 

de Schouwburg voor de kinderen van de groepen 

5 en 6. Hotel ‘Hierwaardaar’ is een danstheater 

over dwalen en ontdekken, waarin dans, mime en 

beeldend theater samenkomen.

‘We zijn aangekomen in een vervallen hotel aan 

het eind van alle steden: Hotel  Hierwaardaar, 

waar wonderlijke dingen verschijnen en zomaar 

verdwijnen. Vier verdwaalde  figuren belanden 

in de lobby en proberen zich thuis te voelen 

tussen dansende vissen,  plagend meubilair en 

stormende muren. Hotel Hierwaardaar is tegelijk 

grappig en bevreemdend, maar stiekem ook 

verbazingwekkend herkenbaar.’

We wensen de kinderen en hun meesters en juffen 

veel plezier toe tijdens deze voorstelling.



OPROEP OUDERS 
MEDIATHEEK
(herhaalde oproep)

De eerste ouders hebben zich aangemeld, maar 

we kunnen de Mediatheek nog niet opstarten. 

We willen nu het weer mag de mediatheek weer 

gaan opstarten, zodat kinderen ook informatieve 

boeken kunnen kiezen om te lezen. De kinderen 

van de groepen 5 t/m 8 mogen 1 keer per twee 

weken een boek lenen in de mediatheek. Omdat 

we dit weer op mogen starten, hebben we ouders 

nodig die ons willen helpen. Afhankelijk van uw 

mogelijkheden, kijken we dan hoe we u kunnen 

inzetten. Heeft u belangstelling of wilt u meer 

informatie, dan kunt u een mailtje sturen naar 

cypressenhof@onzewijs.nl. Helpt u mee?

mailto:cypressenhof%40onzewijs.nl?subject=


NASCHOOLS SPORTAANBOD 
BREDE SCHOOL ZUID

Na de voorjaarsvakantie is er vanuit de Brede 

School Zuid (Cypressenhof, Magistraal en KOW) 

gestart met het aanbieden van clinics van 

verschillende sportverenigingen. 

In de maand april is het de beurt aan Kickboksen 

van Fightclub Sander en Zwem- en Poloclub “De 

Zeeuwse Kust”.

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te 

melden kunt u ook vinden op de Brede Scholen 

website www.bredescholenmiddelburg.nl. 

Vervolgens kiest u het tabblad Brede School Zuid. 

Aanmelden kan ook via onderstaande links.

Wedstrijdzwemmen 
Maandag 11 april
Groep 5 t/m 8 (18.00-19.00 uur)
Inschrijven wedstrijdzwemmen

Kickboksen 
Dinsdag 12 en 19 april:
Groep 7 t/m 8 (14.30-15.30 uur)
Inschrijven Kickboksen

http://www.bredescholenmiddelburg.nl
https://docs.google.com/document/d/1JMpJ_yUVFVG8hT-KurN1CV4SkHhRTrFaoD3h_EM-5jQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BYgnZeiMqBid-VvuGumUQ4jsBKQSoZUSMOtfdlMU45w/edit?usp=sharing


NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

De naschoolse sport en spel activiteiten lopen als 

een trein. En daarom blijven we leuke activiteiten 

organiseren. 

Op woensdagen houden we met een groepje 

kinderen de wijk netjes tijdens onze Troep groep 

activiteit. Deze activiteit is van 14.30 uur tot 

16.00 uur. Aan deze activiteit kunnen per week 8 

kinderen meedoen van de groepen 5-8. Opgeven 

hiervoor is verplicht. 

Woensdag 13 april is er geen troepgroep i.v.m. 

schoolvoetbal. Woensdag 20 april gaan we 

Mortiere “troepvrij” maken. We verzamelen om 

14.45 uur bij het betonnen voetbalveldje bij de 

dobbelstenen. 

De donderdagen staan in het teken van sport en 

spel activiteiten in de gymzaal. 

Donderdag 21 april is er “10 tellen in de Rimboe” 

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. 

Troepgroep
Woensdag 20 april:
Groep 5 t/m 8 
(14.45-16.00 uur)
Inschrijven

10 Tellen in de 
rimboe 
Donderdag 21 april
Groep 3 t/m 5 
(14.30 - 15.15 uur)
Inschrijven

10 Tellen in de 
rimboe  
Donderdag 21 april
Groep 6 t/m 8 
(15.15 - 16.00 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1_7YAd8bd1BdgCURe37awqCUO00SbeyTlqL-WFUB9vBg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EyWb2dEgxgz8PoasJVLA--7RmT_SV2pDZMckLZXRVzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zuIeA3kkienT_b7BkpjZhCQo0w32aYngwBW3WDxHIAc/edit?usp=sharing


OPROEP!!

Voor onze lessen Rots en Water zijn wij op zoek 

naar houten plankjes van 70cm x 20cm x 2cm 

(lengte x breedte x dikte). Van deze plankjes maken 

wij dan leuke evenwicht plankjes. 

Heeft u plankjes die wij mogen gebruiken dan 

kunt u ze afgeven bij meester Martin. Hij is elke 

morgen te vinden in de gymzaal bij school. Of geef 

de plankjes mee met uw kind. Dan komen ze ook 

wel bij meester Martin terecht. 



NASCHOOLS AANBOD 
CREATIEF

Juf Lilian verzorgt deze periode verschillende 

creatieve workshops. De resultaten zijn prachtig. 

Vanwege succes wordt het creatief aanbod 

herhaald met een extra workshop mixed-media 

dromenvanger. De geplande datum dinsdag 12 

april vervalt en deze moeten we wijzigen naar  

dinsdag 10 mei van 14.30-16.30 uur. Voor de 

workshop vosjes op dinsdag 19 april van 14.30-

16.00 uur zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 

Kosten voor de workshop zijn € 2,50. U kunt uw 

kind aanmelden via l.adriaanse@onzewijs.nl. Alle 

andere workshops zitten vol.

Workshop mixed-media dromenvanger

Heb jij wel zin om een paar 

uurtjes hard te werken, heerlijk 

ondergedompeld te worden in 

creativiteit en ben je niet bang 

om je vingers vies te maken?

Dan is deze workshop iets voor 

jou! Je maakt een schilderij met 

een dromenvanger en gebruikt 

allerlei verschillende materialen; kanten kleedjes, 

acrylverf, papier, veertjes enz.

Dit is een workshop met duurzame elementen, we 

gebruiken namelijk ook 2e hands materialen in dit 

unieke werkstuk. We werken met schorten, maar 

trek beter niet je nieuwste kleding 

aan!

Bijdrage per leerling: € 5,00.  

Geschikt voor groep 5-8.  (max. 8 

deelnemers)

mailto:l.adriaanse@onzewijs.nl


AGENDA

13 april
Schoolvoetbal meisjes groepen 7 en 8

Voorstelling Hotel Hierwaardaar groepen 5 en 6

14 april
Paasviering

15 april
Goede Vrijdag (vrij)

18 april 
Tweede Pasen (vrij)

20 en 21 april
IEP Eindtoets gr. 8

22 april
Koningsspelen

22 april
Nieuwe nieuwsbrief verschijnt

25 april t/m 6 mei
Meivakantie


