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Wat fijn dat we alle kinderen en ouders weer op 

school kunnen ontvangen zonder belemmeringen. 

U bent van harte welkom om uw kind in de school te 

brengen. Om de drukte in de klassen te beperken 

is het de bedoeling dat u uw kind maximaal twee 

keer per week in de klas brengt. U kunt dan zien 

waar uw kind in de klas mee bezig is en de leerkracht 

is beschikbaar voor een kort contactmoment. De 

andere keren geeft u uw kind bij de klas af of kan 

uw kind zelf naar binnen. Bij de start van 4-jarigen 

is het uiteraard prima om uw kind in de klas te 

brengen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe 

wij het ophalen organiseren. 

In alle groepen zijn we heerlijk gestart. De meesters 

en juffen willen er een fijn, sfeervol leerjaar van 

maken. In de eerste ‘gouden’ weken is er veel 

aandacht voor groeps- en gewoontevorming. Zo 

maken we van alle groepen snel een fijne groep. 

Bij ‘Goed van start’ staat hier meer over te lezen. 

Wij wensen alle kinderen, ouders en meesters en 

juffen een prachtig schooljaar toe!

EEN GOEDE 
START



In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe leerkrachten 

zich aan u voor:

Els de Bree

Deze week was het eindelijk zover; 

Ik mocht beginnen in groep 1/2e! 

Totdat juf Marjolijn terugkomt 

van haar zwangerschapsverlof 

werk ik alle dagen. Mijn naam is 

Els de Bree, ik ben moeder van 

ondertussen 4 volwassen zoons. 

Drie van hen wonen nog thuis 

en 1 woont op zichzelf, allemaal in Middelburg. 

Voordat ik op de Cypressenhof mocht beginnen, 

werkte ik in groep 1 en 2, op de Wegwijzer in 

Serooskerke. 

Deze eerste werkdagen heb ik al kennis mogen 

maken met veel collega’s, met de kinderen, hun 

ouders en met de fijne sfeer hier op school. Wat 

heb ik een warm en mooi welkom gekregen.  Ik 

kijk ernaar uit om samen met jullie een hele 

fijne en leerzame tijd tegemoet te gaan op de 

Cypressenhof.

Marilene Dekker

Beste vaders, moeders 

en verzorgers,

Omdat ik dit jaar een nieuw 

gezicht ben op school, wil ik mij 

graag voorstellen. Ik ben Marilene 

Dekker, ik woon in Middelburg 

en ik ben 24 jaar oud. Ik hoop dit 

jaar op maandag in groep 8 les te 

geven, op dinsdag in te vallen voor collega’s en de 

rest van de week (woe-do-vrij) in groep 6c te staan. 

Een flexibele baan dus! Ik vind het leuk om in mijn 

vrije tijd te mountainbiken en ik spreek graag af 

met vriendinnen. Ik kijk er naar uit om aan de slag 

te gaan bij Cypressenhof!

Jacqueline Ockers 

Mijn naam is Jacqueline 

Ockers en ben 51 jaar. Na de 

meivakantie afgelopen schooljaar 

is mijn zij-instroomtraject aan 

de PABO van start gegaan. Op 

donderdag en vrijdag werk in de 

klas van juf Mariska, groep 3b. Over 

een paar maanden schuif ik door 

naar groep 5/6 tot eind april. Dan zit het eerste 

jaar erop, het tweede en laatste jaar zal op een 

andere school worden voortgezet. 

Mijn interesse in het onderwijs is enorm gegroeid 

door de muzieklessen die ik geef op diverse 

basisscholen in Bergen op Zoom. Daarom ben 

ik erg dankbaar dat ik de kans krijg om mijn 

onderwijsbevoegdheid te mogen halen. Ik heb het 

enorm naar mijn zin hier op school. Ik kijk er naar 

uit om nog veel meer te leren en te ontdekken de 

komende tijd.

Samen met mijn 2 kinderen, een lieve Labradoodle 

en een ondeugende Teckel woon ik in Kruiningen. 

Mocht er nog tijd over zijn, tussen het studeren 

door, mag ik graag lezen, wandelen, tekenen en 

uiteraard muziek maken en beluisteren.

Niek Sohilait 

Ik ben Niek Sohilait, 

ik doe momenteel de 

Pabo. Ik zit in mijn laatste jaar 

en ik loop dit jaar mijn afstudeerstage 

hier op school. Ik loop stage in 

groep 7b/8c. Ook doe ik dit jaar 

een onderzoek en zal ik hier ook op 

school mee bezig zijn. Ik heb in elk 

geval genoeg energie en zin om het komende jaar 

te starten!

Demi Tieman

Mijn naam is 

Demi Tieman 

en afgelopen 

jaar heb ik mijn dubbele 

studie afgerond op het Scalda 

voor onderwijsassistent en 

pedagogisch medewerker. Omdat 

ik graag eerst ervaring wil opdoen 

in het onderwijs heb ik besloten om de eerste 

jaren als onderwijsassistente aan het werk te gaan. 

Hierna zou ik graag de stap naar de PABO zetten 

om volwaardig voor de klas te mogen staan. Naast 

de uren op de basisschool zal ik op maandag en 

donderdag ook te vinden zijn op de BSO. Ik heb 

veel zin om samen met jullie kinderen aan de slag 

te gaan en hoop met jullie allemaal persoonlijk te 

kunnen kennismaken de komende periode.

Saphira Locht

Ik ben Saphirah 

Locht en woon 

sinds kort met mijn man in 

Middelburg.

Vanaf 8 september ga ik aan de 

slag als onderwijsassistent op 

donderdag en vrijdag in groep 

4a en 4b. Naast dit werk volg ik 

de deeltijdopleiding Ad PEP aan de HZ in Vlissingen 

tot leraarondersteuner. Ik heb ontzettend veel zin 

om op de Cypressenhof aan de slag te gaan. Ik ga 

de komende tijd mijn talenten en vaardigheden 

inzetten om bij te dragen aan een positief 

leerklimaat. Daarnaast ga ik mezelf ontwikkelen 

tot een nog betere professional in het onderwijs. 

Ik heb er zin in! Het lijkt me leuk om eens een 

praatje met u te maken, dus spreek me gerust een 

keer aan! Ik zet me samen met de andere collega’s 

in voor een mooi en leerzaam schooljaar!

PERSONEEL



In de week van 19 september vinden de jaarlijkse 

afstemmingsgesprekken plaats. In dit ouder-

kindgesprek gaat het om de afstemming op de 

onderwijsbehoeften van uw kind. Wij vinden het 

belangrijk dat uw kind erbij is, omdat we willen 

praten mèt en niet òver het kind. Gesprekken 

in deze vorm passen uitstekend bij onze visie, 

waarbij wij kinderen eigenaar willen laten zijn van 

het eigen leer– en ontwikkelingsproces. 

De gesprekken duren 10 min. met een pauze 

van 5 min. Dinsdag 20 september is de dag dat 

alle leerkrachten gespreksmomenten hebben, 

hiernaast zijn er nog andere gespreksmomenten 

in die week. De opties zijn zichtbaar in de 

gespreksplanner in Parro. Omdat wij de 

gesprekken met de kinderen erbij voeren, plannen 

we deze op dinsdag in tussen 15.00 en 18.00 uur 

voor groep 1 t/m 4 met een uitloop tot 19.30 uur 

voor de groepen 5 t/m 8. 

Voor groep 8C is er nu geen afstemmingsgesprek, 

omdat zij direct na de herfstvakantie voorlopige 

adviesgesprekken hebben en bij dezelfde 

leerkracht zitten. Het inschrijven voor deze 

gesprekken verloopt weer via Parro. Morgen 

ontvangt u een voorbereidingsformulier 

voor dit gesprek. 

OUDER-KIND
GESPREKKEN



In de startperiode van het 

schooljaar is er in de groepen 

speciale aandacht voor het 

verankeren van een goede 

gewoontevorming in de 

groep als basis voor de 

rest van het schooljaar. 

Zo gebruiken we klas- en teambouwers om 

de groepssfeer te bevorderen. In de groepen 5 

t/m 8 werken we hieraan volgens de methodiek 

‘Goed van Start’. Daarbij is er veel aandacht voor 

wat goed gaat in de groep, maken de kinderen 

samen regels en bedenken ze ook wat er moet 

gebeuren als het niet goed gaat.  Hierdoor maken 

we kinderen zelf verantwoordelijk voor het stellen 

van regels en afspraken. Dit zorgt ervoor dat zij 

zich meer samen verantwoordelijk voelen om 

er zich aan te houden. Kortom: ‘SAMEN 

WILLEN WIJ EEN FIJNE GROEP ZIJN’.

GOED 
VAN START



Op school geven wij al een aantal jaren de 

weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ in de 

groepen 7 en 8. Sinds vorig jaar ook in de groepen 

5 en 6. Er worden 8 lessen ‘Rots en Water’ gegeven. 

Deze week zijn de lessen op maandagmiddag in de 

groepen 8A en 8B gestart. Vanaf begin november 

zijn de groepen 7A en 7B/8C aan de beurt. De 

groepen 6A en 6B starten eind januari en vanaf 

eind maart is het beurt aan de groepen 6C, 5A en 

5B.

Wat is ‘Rots en Water’

‘Rots en Water’ is weerbaarheidstraining voor 

kinderen en jongeren. De ontwikkeling van 

de fysieke weerbaarheid is hierbij vooral een 

middel om mentale en sociale vaardigheden te 

ontwikkelen. De ‘rots’ staat voor ‘standvastigheid’ 

en ‘water’ staat voor flexibiliteit. Centrale thema’s 

in de lessen zijn zelfbeheersing, zelfreflectie 

en zelfvertrouwen. Tijdens de lessen wordt 

geprobeerd de rots-eigenschappen van de 

leerling in balans te laten komen met de water-

eigenschappen. Er wordt aandacht besteed aan 

het respecteren en accepteren van jezelf en de 

ander. De kinderen leren eigen grenzen te stellen 

en te bewaken, maar ook die 

van anderen te respecteren. 

Meester Martin verzorgt de 

lessen.

WEERBAARHEID



In de Nationale sportweek worden op het Cruyff-

Court de sportdagen gehouden voor de groepen 1 

t/m 6. Op dinsdag 20 september starten de groe-

pen 5 en 6, op woensdag 21 september is het de 

beurt aan de groepen 1 en 2 en op donderdag 22 

september sluiten de groepen 3 en 4 de sportda-

gen af. De sportdagen worden gehouden voor de 

kinderen van Cypressenhof, Magistraal en de kin-

deren van De Kameleon. Vandaag ontvangt u een 

brief met informatie. Omdat wij veel ouders nodig 

hebben bij de begeleiding van de groepjes, vragen 

wij u het invulstrookje in te leveren. Wij hopen dat 

u kunt helpen, anders bent u van harte welkom 

om te komen kijken en mee te genieten van 

deze leuke, sportieve activiteit. 

SPORTDAGEN 
GROEPEN 1 T/M 6



Omdat het met name bij het ophalen best wel druk 

is op het plein, hebben we afspraken gemaakt om 

dit goed te laten verlopen. Wij brengen ze graag 

onder uw aandacht. Door te zorgen voor een goede 

spreiding is het voor iedereen overzichtelijker en 

daarmee veiliger. Als u buiten het plein wacht, 

spreek dan met uw kind een vaste plaats af. 

1/2A kinderen: tegen de muur van de speelzaal
ouders: bij het hek van het kleuterplein

1/2B kinderen: tegen de gevel van lokaal 1/2B
ouders: ertegenover op/naast het dambord

1/2C kinderen: tegen de gevel van lokaal 1/2C
ouders: ertegenover rond de slang

1/2D kinderen: tegen de gevel van lokaal 1/2D
ouders: ertegenover naast het dambord

1/2E kinderen: tegen de muur bij de ingang
ouders: tegen de muur bij de noodtrap

De ouders van de kleutergroepen stellen zich 

volgens de tekening en halen zodra de bel is 

gegaan, hun kind op in de rij en melden zich af bij 

de leerkracht.

De ouders van groep 3 en 4 stellen zich achter 

de ouders van de kleutergroepen op of wachten 

buiten het plein.

De ouders van de groepen 5, 6, 7 en 8 stellen zich 

op buiten het plein of op het brede gedeelte bij de 

speeltoestellen.

De fietsen van de kleutergroepen en groep 

3 worden geplaatst in het fietsenrek bij de 

kleuteringang.

De fietsen van het team worden geplaatst in het 

fietsenrek voor het gedeelte met de zithoek/

boompjes.

De fietsen van groep 4 en 5 worden geplaatst in 

het fietsenrek vanaf de hoofdingang tot einde 

fietsenrek.

De fietsen van groep 6, 7 en 8 worden geplaatst in 

de fietsenrekken op het brede plein gedeelte.

De kinderen van groep 3 t/m 8 verlaten het plein 

via het hek bij de bovenbouw ingang of het hek bij 

het winkelcentrum.

Zijn er meerdere kinderen in het gezin, dan wordt 

het jongste kind opgehaald en kan de route 

worden gekozen.

OPHALEN 
KINDEREN



GEZONDE SCHOOL EN 
GRATIS SCHOOLFRUIT

                  Wij mogen als Gezonde school ook         

                  dit jaar weer meedoen met het EU- 

              Schoolfruit-project. Vanaf deze week 

worden er wekelijks drie soorten groentes en fruit 

geleverd op school. Dit geldt voor de eerste helft 

van het schooljaar. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag is er extra fruit of groente 

beschikbaar voor de kinderen. Iedere 

week is er een ander aanbod. We 

hopen dat u ook op de andere dagen 

een gezonde pauzehap meegeeft.



NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Het schooljaar is weer begonnen en daarom zullen 

ook de naschoolse sport en spel activiteiten weer 

van start gaan. 

Op dinsdag gaan we wekelijks andere activiteiten 

aanbieden, terwijl we op de woensdag een vast 

voetbaluurtje gaan organiseren. De donderdagen 

staan in het teken van Sport en Spel in de gymzaal. 

Dinsdag 13 september starten we een troepgroep 

voor de groepen 5 t/m 8. We starten om 14.30 

uur bij de tafeltennistafel. Deze activiteit duurt tot 

15.30 uur. 

Dinsdag 20 september is de middag van 

Jachtseizoen.  Leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen 

vanaf 14.30 uur weer proberen om te ontsnappen 

aan de “politie”. 

Woensdag 14 september starten we met een 

voetbaluurtje voor de groepen 3 t/m 8 in de 

gymzaal. Teams worden op de dag zelf pas 

gemaakt. Voetbaluurtje is van 14.30 uur tot 15.30 

uur. 

Donderdag 15 september is er een James Bond 

activiteit voor de groepen 3 t/m 8. Ben jij een 

goede spion of vind jij het leuk om spionnen op te 

sporen. Doe dan mee met deze activiteit. 

Donderdagmiddag 22 september hebben we het 

Ridderspel voor de groepen 3 t/m 6. Ook deze 

activiteit duurt van 14.30 uur 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. 

Troepgroep
Dinsdag 13 september
Groep 5 t/m 8 (14.30-
16.00 uur)
Inschrijven

Voetbaluurtje
Woensdag 14 
september
Groep 3 t/m 6 (14.30-
15.30 uur)
Inschrijven

James Bond  
Donderdag 15 
september
Groep 3 t/m 8 (14.30 - 
15.15 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen 
Dinsdag 20 september
Groep 5 t/m 8 (14.30 - 
15.45 uur)
Inschrijven

Ridderspel 
Donderdag 22 
september
Groep 3 t/m 6 (14.30 - 
15.30 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1QgvQ-05iHbUcFcuANQymO8UoRTdU3LsuGW02z3oE9XE/edit?usp=sharing5tmkFQIaymWn6dEsqu3IICS8-nujpusDko/edit?usp=sharing8PBERnK5cm9vDR83PVI4FzC496YKptckxFY0vsAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10bZj5FL7A6wTrURVmtyMjlkZxetVOODZRwP3By4nWNg/edit?usp=sharingvspjd0b1SI4OYQOD7cUF3Tls1XWk/edit?usp=sharingu4Ndsst5XKPlgXDRZbxkTmbcxWVRk88StI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18OszdAMn5sN5cwN__UMjtuRKd1GdKa89oo7_T9w7Bec/edit?usp=sharingLId9Vb5vTwc2tLjFheVp40VFPjokawXIaE/edit?usp=sharingbf0XXTYeOCw4jEE7VEPqOd2GK_nOMlFh-7EC9MNcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bzqU_D86-2CB8ZqTTggYwcmzYWf0Qeqv86DspUDU2JM/edit?usp=sharing9kB6x3nHgxW0UZXppffKnXPabJjKxeqnmZVzUYo/edit?usp=sharingXaiJXK-ULId9Vb5vTwc2tLjFheVp40VFPjokawXIaE/edit?usp=sharingbf0XXTYeOCw4jEE7VEPqOd2GK_nOMlFh-7EC9MNcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qQMYBzAMjMbI1Nsn-SmI5iP8UP78TUECFFsfv0z73KQ/edit?usp=sharing


PAUZESPORT

Op donderdag organiseert meester Martin 

tijdens de middagpauze pauzespelletjes voor de 

kinderen. De kinderen die mee willen doen met de 

activiteit kunnen gewoon aansluiten. Zo wordt de 

pauze nog leuker!



NASCHOOLSE AANBOD 
BREDE SCHOOL

Dankzij een unieke samenwerking van het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur met de Johan Cruyff 

Foundation worden er nu ook culturele en creatieve 

activiteiten op de Cruyff Courts georganiseerd. Het 

project Cultuur@CruyffCourts legt de verbinding 

tussen sport en cultuur, zodat nóg meer kinderen 

zich kunnen uitleven op de Cruyff Courts.

De volgende WORKSHOPS worden aangeboden.

HipHop / Breakdance met Semua, Yoga met Anne, 

Recycle je shirt naar tas met JuttiFrutti, Playground 

Music Sessions met Muziekschool Zeeland, 

Verschillende voetbal en sportactiviteiten

Kom ook en doe mee! Deelname = GRATIS

Maandagen: 5, 12 en 19 september 15:00-

17:00 uur.



KORFBALTOERNOOI 
FORTIS

Op woensdag 28 september organiseert 

Korfbalvereniging Fortis het jaarlijkse 

korfbaltoernooi voor scholen. Leerlingen uit de 

groepen 3 t/m 6 die op korfbal zitten, of het leuk 

vinden om te korfballen kunnen zich opgeven 

voor dit toernooi. 

Leerlingen uit groep 3 en 4 krijgen op vrijdag 23 

september zelfs de kans om een korfbaltraining 

bij te wonen bij Fortis in Souburg. 

Een team moet bestaan uit 6 leerlingen. Vindt jij 

het leuk om de Cypressenhof op deze middag 

te vertegenwoordigen, meld je dan aan via 

onderstaande link. Mochten er ouders zijn die 

samen met meester Martin het team willen 

begeleiden dan kunnen ze dit ook aangeven in 

de link.  Bij voldoende begeleiding kunnen we de 

teams ook daadwerkelijk inschrijven. Opgeven 

kan tot 16 september. 

Exacte tijden zijn op dit moment nog niet bekend. 

Korfbaltoernooi woensdag 28 september: 

Inschrijven Fortis korfbaltoernooi 28 september

https://docs.google.com/document/d/1aiQKex89eNKoMr1q6n3unFf9aGT2w3jbL-l4fg_Ex-A/edit?usp=sharing


TYPECURSUS

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks 

op de middelbare school steeds vaker gebruik van 

de computer. Leren typen met tien vingers zonder 

naar het toetsenbord te kijken vinden wij een 

belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die 

reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid 

aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin 

te volgen.

Cursus:   blind leren typen met tien 

vingers inclusief examen.

Voor wie:   leerlingen groep 6 t/m 8.

Start cursus:  woensdag 2 november 2022 

14:30 uur.

Locatie:   BS Cypressenhof, 

Rentmeesterlaan 245 4336 EL 

MIDDELBURG

Prijs:   €185,-

Inschrijven:   www.typetuin.nl/aanmelden  

(kies voor de rechter variant, 

klassikaal)

Meer informatie:  https://www.typetuin.nl/

typecursus-najaar-2022

  www.typetuin.nl of bel op 

werkdagen tussen 9:00 en 

17:00 uur naar 013-5220579.

Let op: Er is maar een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar, wees er dus snel bij want vol=vol!

http://www.typetuin.nl/aanmelden
https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022
https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022
http://www.typetuin.nl


KINDERFYSIOTHERA-
PIE/ERGOTHERAPIE

In onze school is op 

maandag Annemijn 

Bakx aanwezig voor 

de begeleiding van 

leerlingen van de praktijk 

voor Kinderfysiotherapie 

Middelburg. Wij werken 

al een aantal jaar met hen samen. Annemijn geeft 

in onderstaand stukje aan wat zij doet. Heeft u 

vragen, laat het ons of haar weten.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Op de 

maandagen zal ik weer op school zijn voor de 

leerlingen. Voor iedereen die mij nog niet kent; ik ben 

Annemijn, gespecialiseerd kinderergotherapeut. 

Als ergotherapeut ondersteun ik kinderen bij 

het zo zelfstandig mogelijk functioneren in het 

dagelijkse leven. Dat betekent; ondersteunen bij 

en oefenen van schoolse vaardigheden, zoals 

kleutervaardigheden, fijne motoriek en schrijven. 

Maar ik kan ook meedenken bij het zoeken naar de 

optimale zithouding, oefenen van aan- uitkleden, 

knopen openen en sluiten of het strikken van 

veters. Vanuit de sensorische informatie kan ik 

onderzoeken, meekijken en meedenken over hoe 

zintuiglijke informatie binnenkomt en hoe we 

kinderen optimaal kunnen ondersteunen bij het 

leren op school. Denk bijvoorbeeld aan kinderen 

die moeilijk stil kunnen zitten, veel wiebelen, 

kinderen die zich slecht kunnen concentreren 

of afwezig lijken, veel op hun potlood kauwen of 

die veel last hebben van kleine geluiden om hun 

heen. Mogelijk zijn er tips en adviezen die in de 

klas en/of thuis toegepast kunnen worden die 

kunnen ondersteunen bij het creëren van de juiste 

leervoorwaarden.

Afhankelijk van de vraag, kijk ik mee in de klas, 

oefen in de klas of neem de kinderen mee naar de 

praktijkruimte. Vaak haal ik de kinderen op in de 

klas en neem ze mee naar onze praktijkruimte in 

het Palet.   

Er is nog ruimte voor nieuwe vragen, dus mochten 

er vanuit jullie nog vragen zijn: ik kan altijd een 

keer meekijken om samen te beoordelen of 

ergotherapie helpend zou kunnen zijn. Ergotherapie 

wordt vergoed vanuit het basispakket, 10u per 

kalenderjaar. Vanuit een aanvullende verzekering 

zijn vaak meer uren beschikbaar. 

annemijn.bakx@kinderergomiddelburg.nl

06 22 65 74 75

mailto:annemijn.bakx@kinderergomiddelburg.nl


AGENDA

19-22 september
Week van de startgesprekken

donderdag 29 september
Studiedag, kinderen vrij

3-7 oktober
Informatieweek

woensdag 5 oktober
Opening kinderboekenweek Gi-ga-groen!

donderdag 20 oktober
Drempelonderzoek groepen 8

24-28 oktober
Herfstvakantie



AGENDA

CRUYFF COURT
MIDDELBURG
Meiveld, Middelburg-Zuid

Contact: KEW Cultuureducatie

START: 29 AUGUSTUS 2022 VANAF 15.00 UUR

DOE JE OOK MEE?

Dankzij een unieke samenwerking van het Jeugdfonds Sport & Cultuur met de Johan Cruyff Foundation worden er 
nu ook culturele en creatieve activiteiten op de Cruyff Courts georganiseerd. Het project Cultuur@CruyffCourts 
legt de verbinding tussen sport en cultuur, zodat nóg meer kinderen zich kunnen uitleven op de Cruyff Courts.

cultuurcruyffcourts.nl

Cultuur@CruyffCourts I Middelburg 2022

Maandagen: 29 augustus en 5, 12 en 19 september 15:00-17:00

WORKSHOPS

HipHop / Breakdance met Semua

Yoga met Anne

Recycle je shirt naar tas met JuttiFrutti

Playground Music Sessions met Muziekschool Zeeland

Verschillende voetbal en sportactiviteiten

Kom ook en doe mee! Deelname = GRATIS

#cultuurscoort

CRUYFF COURT
MIDDELBURG

START:
29 AUGUSTUS
2022

Kom je nieuwe skills 
testen!

Meiveld, Middelburg


