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Het is voor ons nauwe-

lijks voor te stellen, maar 

in Oekraïne is er een oor-

log gaande die ons alle-

maal raakt. Op school is 

hier uiteraard aandacht 

voor en wij merken dat het kinderen bezighoudt. 

Verschillende kinderen en groepen hebben aan-

gegeven dat zij acties willen houden om geld op 

te halen voor de Nationale actie van de SHO. Gis-

teren hebben we in het team besproken, dat we 

als school graag mee willen doen. We willen de 

acties vooral met de kinderen organiseren en hen 

daar waar mogelijk in mee laten denken. Daarom 

zullen  in de verschillende groepen kleine acties 

worden gehouden. We hopen dat alle acties sa-

men dan een mooie opbrengst opleveren voor het 

Goede doel en wij daarmee het leed van de men-

sen in Oekraïne een klein beetje kunnen helpen 

verzachten. De actieperiode loopt van 16 t/m 25 

maart.  Informatie over de actie in de groep van 

uw kind ontvangt u via de groepsleerkracht.

ACTIE 
Oekraïne



Misschien heeft u het al gezien bij het naar boven 

lopen bij de hoofdingang, maar de trap is er dicht-

gemaakt en er zijn trapstickers aangebracht.  De 

tweede trap wordt deze week in orde gemaakt. 

Zo laten wij zijn zien wat wij belangrijk vinden op 

school. Ook de borden op de gevel maken dit dui-

delijk. Samen werken aan de ontwikkeling van nog 

beter onderwijs voor uw kind is ons gezamenlijke 

doel. We vinden het trouwens ontzettend fijn dat u 

weer een kijkje kunt nemen in onze school en in de 

klas van uw kind. U bent van harte welkom!

Nieuwe look 
TRAPPEN



TEVREDENHEIDS-
METINGEN 2022

Een keer in de vier jaar wordt er op alle scholen van 

Onze Wijs een tevredenheidsmeting gehouden on-

der ouders en personeel. Tevredenheid is voor ons 

een belangrijke indicator van kwaliteit. De onder-

zoeksresultaten worden gebruikt om ons kwaliteits-

beleid te spiegelen, bespreekbaar te houden en te 

ontwikkelen. Deze meting geeft ons informatie over 

wat er goed gaat op school en wat misschien beter 

kan. De resultaten worden na een analyse in ver-

korte vorm gepubliceerd op onze website, in onze 

nieuwsbrief en besproken in het team, de MR en de 

Kinderraad. Waar nodig worden doelen gesteld en 

acties uitgezet om de tevredenheid te verhogen. 

Binnenkort ontvangt u meer informatie en een uit-

nodiging om hieraan mee te doen. Om een betrouw-

baar beeld te krijgen uit deze enquête is een flinke 

deelname noodzakelijk. Wij hopen dat u bereid bent 

om mee te doen. Meer informatie volgt.



Groot Project

Deze week zijn we gestart met het Groot Project 

met als thema: Vertakt en geworteld, bomen in de 

kunst. Samen met onze partners Magistraal en De 

Kameleon werken samen aan dit Groot Project. 

Het was de bedoeling dat woensdag ons nieuwe 

initiatief  om kinderen structureel met kunst 

in aanraking te brengen zou starten, maar de 

medewerker van de Kunstuitleen heeft Corona, 

waardoor de start van dit initiatief een week is 

uitgesteld. Kinderen kiezen dan een kunstwerk 

uit en gaan rondom dit kunstwerk aan de slag. 

Elke zes weken kiest een andere leeftijdsgroep 

een kunstwerk uit. Dit initiatief past uitstekend bij 

onze kernwaarde creativiteit. We houden u op de 

hoogte. 

Ook de Zeeuwse Bibliotheek organiseert 

activiteiten in de Kinderkunstweek. U kunt ze 

vinden via deze link.

https://www.dezb.nl/dam/vlissingen/Educatie/scholen/nieuwzbrief-po-maart-2022.pdf


STUDIEDAG 
22 maart

Op dinsdag 22 maart hebben wij een studiedag 

waarin wij verder gaan met de scholing Feedback. 

Lindie de Bont van het RPCZ zal ons hierin 

begeleiden. Verder zal Olga Franse(ook RPCZ) 

ons deze dag nog verder te bekwamen in het 

toepassen van coöperatief leren in de klas. Omdat 

we als team al behoorlijk vaardig zijn, gaan we nu 

door naar level 2. Hierdoor krijgen we een verdere 

verdieping waarbij de verbinding gemaakt wordt 

met sociale vaardigheden en feedback.



Djembélessen

Op 15 en 18 maart worden de laatste lessen 

Djembé gehouden. De ouders uit de groep worden 

van harte uitgenodigd om de afsluitende les op 

vrijdag 18 maart bij te wonen. U bent van harte 

welkom in de Grote zaal op het tijdstip dat uw kind 

aan de beurt is.

De planning is als volgt:  

08.30  – 09.30 uur groep 7A

09.30  – 10.30 uur groep 7B

10.30  – 11.30 uur groep 7C/8C

12.00  – 13.00 uur     groep 8A

13.00  – 14.00 uur    groep 8B



NASCHOOLS SPORTAANBOD 
BREDE SCHOOL ZUID

Na de voorjaarsvakantie zal er vanuit de Brede 

School Zuid (Cypressenhof, Magistraal en KOW) 

gestart worden met het aanbieden van clinics van 

verschillende sportverenigingen. 

In de maanden maart en april is het de beurt aan 

Judo Goes, voetbalvereniging FC Dauwendaele en 

Kickboksen van Fightclub Sander. In overleg met 

Judo Goes is besloten om de clinic van 16 maart 

te verzetten naar 30 maart. Dit betekent dat de 

Judo Goes zijn clinics nu geeft op woensdag 23 

maart en 30 maart. Op de website is dit aangepast 

en de ouders van de kinderen die zich hadden 

aangemeld worden geïnformeerd door meester 

Martin. 

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te 

melden kunt u ook vinden op de Brede Scholen 

website www.bredescholenmiddelburg.nl. Ver-

volgens kiest u het tabblad Brede School Zuid.

http://www.bredescholenmiddelburg.nl


NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

Het actuele naschoolse sport en spelaanbod voor 

onze school ziet er de komende periode als volgt 

uit:

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 16 maart gaan we de Erasmuswijk in 

om schoon te maken. Woensdag 23 maart gaan 

we Radenhove en Poortershove opruimen. 

De donderdagen staan in het teken van sport en 

spel activiteiten in de gymzaal. 

Donderdag 17 maart vindt er een Ha-Tref activiteit 

plaats voor leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Terwijl we donderdag 24 maart aan de slag gaan 

met het James Bond spel voor de groepen 5 t/m 

8. Ook hiervoor moet je je opgeven. Aanmelden 

kan via de onderstaande links, indien dit niet lukt 

kunt u de aanmelding mailen naar m.vanvooren@

onzewijs.nl Let op VOL = VOL, maar je kunt je ook 

inschrijven op de reservelijst. Kinderen op de 

reservelijst hebben dan voorrang op kinderen die 

een tweede keer inschrijven. Bij heel slecht weer 

gaan de activiteiten buiten niet door. 

Troepgroep
Woensdag 16 maart
Inschrijven

Troepgroep
Woensdag 23 maart
Inschrijven

Ha-Tref 
Donderdag 17 maart
Groep 3 t/m 5
(14.30 - 15.15 uur)
Inschrijven

Ha-Tref 
Donderdag 17 maart
Groep 6 t/m 8 
(15.15 - 16.00 uur)
Inschrijven

James Bond spel 
Donderdag 24 maart
Groep 5 t/m 8 
(14.30 - 15.15 uur)
Inschrijven

mailto: m.vanvooren@onzewijs.nl
mailto: m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1nQF8PBERnK5cm9vDR83PVI4FzC496YKptckxFY0vsAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pXEyrc9d-u4Ndsst5XKPlgXDRZbxkTmbcxWVRk88StI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iWbf0XXTYeOCw4jEE7VEPqOd2GK_nOMlFh-7EC9MNcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PGGgIEaUWg3jnijNoYz5-6SAU-EPwy-qLciDlEw_wV8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zxONlMPb_bpzJkk8kd3GfL3JuAm8RIVQ_POqNJUkxXI/edit?usp=sharing


AANBOD STUDIEDAG 
22 MAART

Ook tijdens de studiedag van 22 maart zullen er 

in de ochtend weer een aantal activiteiten worden 

georganiseerd in de gymzaal. 

Om 8.30 uur starten we met ronde 1 van het 

“Fortnite” Trefbalspel voor kinderen uit de groepen 

5 t/m 8. Bij voldoende animo starten we om 9.15 

uur met een tweede groep. 

Om 10.15 uur hebben we de gymzaal omgebouwd 

tot een klim en klauter parcours voor leerlingen 

uit de groepen 1 t/m 4. 

Om 11.00 uur gaan we de wijk weer in met het 

bekende spel “Jachtseizoen”. 

Voor alle activiteiten moet je je opgeven. 

Aanmelden kan via de onderstaande links, indien 

dit niet lukt kunt u de aanmelding mailen naar 

m.vanvooren@onzewijs.nl. Ook voor vragen kunt 

u bij hem terecht. Let op VOL = VOL. Bij heel slecht 

weer gaan de activiteiten buiten niet door. 

Fortnite Trefbal
Dinsdag 22 maart: 
Groep 5 t/m 8 
(8.30 - 9.15 uur)
Inschrijven

Fortnite Trefbal
Dinsdag 22 maart: 
Groep 5 t/m 8 
(9.15 - 10.00 uur)
Inschrijven

Klim- en 
Klauterparkoers
Dinsdag 22 maart: 
Groep 1 t/m 4 
(10.15 - 10.50 uur)
Inschrijven

Jachtseizoen
Dinsdag 22 maart: 
Groep 5 t/m 8 
(11.00 - 12.00 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1TABBNSpSd4F9ye180MtxUmOA78FTdjtTDHKVwNImXLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g8m1BHt4R5sokUthkyJ6SXUu3JMzSwYk_bbPLarK6DA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oAib3xJPeFpnbFsYpzUX0OcsFWlbzuDS_Pb4ODk3s4s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16oFjH2pcWEpTyCrkW4gjlOxFdcECy3ZCVVP_dktgjk8/edit?usp=sharing


NASCHOOLS AANBOD 
CREATIEF

Juf Lilian verzorgt weer een nieuw creatief aanbod. 

Op woensdag 23 maart en donderdag 24 maart 

van 14.30-16.30 uur verzorgt zij de workshop 

mixed-media dromenvanger. 

Op dinsdag 29 maart en maandag 4 april van 

14.30-16.00 uur verzorgt juf Lilian de workshop 

Vosje. Hieronder leest u er mee over. U kunt uw 

kind aanmelden via l.adriaanse@onzewijs.nl. 

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)

Workshop vosje

In deze workshop gaan we een schattig vosje 

maken met papier, inkt en lijm. Met een pons 

stansen we allerlei onderdelen uit, waarna we 

het vosje in elkaar zetten. Jij kiest waar dit leuke 

vosje op komt te zitten;  een doosje, schilderijtje 

of boomschijf. We decoreren het werkstukje met 

allerlei mooie creatieve spulletjes.

Bijdrage per leerling: € 2,50

Geschikt voor groep 3-8 (max. 12 deelnemers)

mailto:l.adriaanse@onzewijs.nl


SCHAAKLESSEN

Vanaf donderdag 17 maart gaan de schaaklessen 

weer van start. Er zullen nog 9 lessen gegeven 

worden op de volgende dagen 17, 24 en 31 maart, 

7, 14 en 21 april, 12 en 19 mei en 2 juni. De kinderen 

die zich hadden opgegeven toen de sessie van 

start is gegaan, kunnen nu weer deelnemen. De 

organisatie en aanmelding is verlopen via KOW. Er 

zijn destijds nog geen kosten in rekening gebracht 

bij ouders. Als er kinderen zijn die zich hebben 

opgegeven, maar niet meer mee kunnen doen, 

dan kunt u dit doorgeven via kameleon-bso@

skow.nl. Wilt u uw kind alsnog opgeven dan kan 

dit via hetzelfde mailadres.

mailto:kameleon-bso@skow.nl
mailto:kameleon-bso@skow.nl


MQ scan

De komende periode zullen de kinderen voor de 

eerste keer een MQ scan doen. Tijdens de MQ scan 

moeten de kinderen binnen een bepaalde tijd een 

parcours met verschillende oefeningen afleggen. 

Aan de hand van de tijd en de uitgevoerde 

oefeningen komt er een Motorische IQ uitslag 

naar voren. 

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de MQ scan 

tijdens de gymlessen in de gymzaal gedaan. Voor 

de groepen 1/2  vindt de MQ scan plaats in de 

speelzaal. Meester Martin begeleidt dit en wordt 

ondersteund door HZ-studenten. U heeft een mail 

ontvangen met een informatiebrief. Wilt u niet dat 

uw kind hieraan meedoet, dan kunt u dit uiterlijk 

14 maart aan mij doorgeven.



AGENDA

14 maart
Bezoek Zeeuws Archief gr. 7A, 7B en 7C/8C

15 maart
Workshop Djembé gr. 7 en 8

17 maart
Workshop ‘Ooggetuigen’ gr. 7A, 7B en 7C/8C

18 maart
Afsluiting Djembélessen met open les met ou-

ders

21 maart
Bezoek Zeeuws Archief gr. 8A en 8B

22 maart
Studiedag, kinderen vrij

24 maart
Workshop ‘Ooggetuigen’ gr. 8A en 8B

31 maart
Verkeersexamen theorie gr. 7




