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Komend schooljaar gaan wij met 19 groepen wer-

ken. Bij de indeling van de groepen hebben we 

gekeken hoe we de verdeling zo kunnen maken 

dat er zo weinig mogelijk in de samenstelling van 

groepen gewijzigd hoeft te worden. Daarnaast wil-

len we de groepen zo klein mogelijk houden. We 

gaan komend jaar werken met 5 groepen 1/2, 5 

groepen 3 en 4, 5 groepen 5 en 6, 4 groepen 7 en 

8. Van de huidige groep 7C/8C blijft volgende jaar 

alleen groep 7C over. Deze groep gaat komend 

jaar de combinatie vormen met groep 6A. Hier-

door blijven de kinde-

ren uit de beide groe-

pen bij elkaar. Deze 

groep wordt dan be-

geleid door juf Miran-

da en meester Danny, 

die ook nu de huidi-

ge combinatiegroep draaien. Daarbij krijgt deze 

groep ondersteuning van LIO-er Niek Sohilait, zo-

dat de groep meerdere keren per week in kleine 

groepen kan worden gesplitst. Op deze manier 

kunnen we een goede begeleiding en ondersteu-

ning van alle kinderen realiseren.

Verder zijn we bezig om de personele 

invulling helemaal rond te krijgen. Ook 

dat is dit jaar een flinke puzzel en door 

de langdurige ziektegevallen, proberen 

we ook te bekijken hoe we dit na de zo-

mervakantie kunnen opvangen. 

GROEPSINDELING 
2022-2023 



Doordat we drie langdurig zieken hebben, is het 

puzzelen met de bezetting in de groepen. In de bo-

venbouw hebben we dit kunnen oplossen doordat 

juf Desiree teruggekomen is van zwangerschaps-

verlof en door het inzetten van juf Krista voor groep 

8A. In de kleutergroepen was dit minder eenvou-

dig. Dit betekent dat er in de kleutergroepen soms 

wat wisselingen plaatsvinden. Voor de komende 

periode hebben we de invulling geregeld, waarbij 

juf Anja op dinsdag en woensdag groep 1/2A doet 

en juf Ester op woensdag extra werkt in groep 1/2C. 

Groep 1/2B zal vanaf 30 mei gedurende 6 weken 

op maandag les krijgen van juf Frederiek. Op de 

donderdagen is juf Ineke dan aanwezig. De vrij-

dagen worden ingevuld door juf Ineke, juf Lisette 

en waar mogelijk juf Savannah. We zijn blij dat we 

dankzij deze collega’s de kinderen toch naar school 

kunnen laten gaan. Zodra het herstel van een van 

de zieken het toelaat, zullen zij hun reguliere taken 

weer deels oppakken. Wij wensen allen 

het beste toe.

PERSONEEL



Mooi resultaat IEP-eindtoets

Gisteren werd de uitslag van de IEP-eindtoets 

gepubliceerd. De uitslag was voor onze school 

zeer positief.  Met een totaalscore van 81,4 zaten 

we ruim boven het landelijk gemiddeld. Ook op 

alle afzonderlijke onderdelen (taalverzorging, 

lezen en rekenen) scoorden we boven het landelijk 

gemiddelde. Wij zijn erg tevreden met dit resultaat 

en dat is een groot compliment voor alle collega’s 

en de kinderen, die hier met steun van de ouders 

keihard voor hebben gewerkt. Proficiat!

Tegelijkertijd weten we dat de eindtoets niet alles 

zegt over de ontwikkeling van uw kind m.a.w. een 

kind is meer dan taal en rekenen! Vandaar dat we 

in ons IEP leerlingvolgsysteem veel meer volgen in 

de ontwikkeling van uw kind. Tijdens de workshop 

IEP op 15 juni vertellen we u hier graag meer over.

IEP-EINDTOETS
MOOI RESULTAAT



Op school zijn er allerlei ontwikkelingen en wij 

nemen u hier graag in mee. Wij nodigen u uit voor 

een speciale ouderavond op woensdag 15 juni. 

Deze avond willen wij drie workshops aanbieden, 

waarin wij u meer willen vertellen over:

1. ‘Coöperatief leren’ - waarom is dit belangrijk, 

wat houdt dit in en hoe passen wij dit toe in 

onze lessen. Deze workshop wordt verzorgd 

door onze CL-coaches meester Brian en juf 

Eveline.

2. ‘De overstap van CITO naar IEP’- wat vertelt de 

IEP-toetsing over de ontwikkeling van uw kind 

en  hoe kunt u straks de resultaten van uw kind 

goed lezen en begrijpen. Deze workshop wordt 

verzorgd door meester Danny.

3. ‘Weerbaarheidstraining Rots & Water’- waarom 

is dit belangrijk, wat houdt het in en hoe passen 

wij dit toe op school. Deze workshop wordt 

verzorgd door meester Martin en juf Jolien.

Wij denken dat dit reuze interessante onder-

werpen zijn, waarover u vast meer wilt weten. Er 

worden twee rondes gehouden waarvoor u zich 

kunt inschrijven. We starten om 19.30 uur. Elke 

workshop duurt ongeveer 45 minuten. Volgende 

week ontvangt u via mail en Parro een uitnodiging 

met de mogelijkheid om in te schrijven voor de 

workshops. Houd uw mail en Parro dus in de 

gaten.

OUDERAVOND 
op 15 juni 



Op woensdag 25 mei wordt er een studiedag 

gehouden voor alle medewerkers van de 

11 scholen van Onze Wijs. Daarom zijn 

de kinderen deze dag vrij. Aansluitend 

hebben wij dan twee dagen vakantie i.v.m. 

Hemelvaartsdag. 

VRIJE DAGEN



De mand met gevonden voorwerpen puilt op dit 

moment uit. Op maandag 23 mei van 8:15 - 8:30 

uur en van 14:15 - 14:30 uur liggen alle gevonden 

voorwerpen uitgestald in de hal bij de hoofdingang. 

De gevonden voorwerpen die niet opgehaald 

worden bieden wij aan bij het Leger des Heils.

GEVONDEN
VOORWERPEN



Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 

tussen de middag willen helpen bij het begeleiden 

van het buitenspel van de groepen 1 en 2. Hiervoor 

bieden wij als school een vrijwilligersvergoeding 

aan van € 6 per keer. Heeft u interesse of vragen 

neem dan contact op met ons aanspreekpunt, Juf 

Ellen. 

Dit kan via overblijfcypressenhof@onzewijs.nl

GEVRAAGD: 
OVERBLIJFHULP



SCHOOLKAMP
 SCHOOLREIZEN

Het is ontzettend fijn dat de 

schoolreizen dit jaar eindelijk 

weer doorgang kunnen vinden. De 

kinderen en het team hebben er veel zin in. De 

planning van de schoolreizen is als volgt:

 

gr. 1/2: Meiveld en kinderboerderij op 4 en 5 juli

gr. 3: De Afslag op 1 juni

gr. 4: Neeltje Jans op 1 juni

gr. 5 en 6: Blijdorp op 11 juli

gr. 7A+B: Schoolkamp op 20, 21 en 22 juni

gr. 7C/8C: Schoolkamp op 22, 23 en 24 juni

gr. 8: Efteling op 14 juni

We hebben de kosten voor de schoolreizen zo laag 

mogelijk gehouden, maar door het busvervoer 

vallen sommige schoolreizen iets duurder uit. 

Wij vragen u de kosten voor de schoolreizen voor  

1 juni te voldoen. 

Als het niet lukt om dit via Ideal te doen, dan kunt 

u het bedrag van schoolreis en/of schoolkamp 

ook storten op NL33 RABO 0173 6025 92 t.n.v. 

Onze Wijs/Cypressenhof o.v.v. Schoolreis of 

schoolkamp + groep en naam van uw kind. Als u 

vragen heeft over de betaling, dan kunt u terecht 

bij de directeur. 

Helaas valt de datum van de schoolreis van 

groep 3 en 4 samen met de derde avond van 

de Avond4daagse. Het was voor ons niet meer 

mogelijk deze datum aan te passen. Mocht dit tot 

problemen leiden voor uw kind, dan zoeken we 

hiervoor een oplossing.



ACTIE DOOR KINDEREN
VOOR DE KOALA

Een tijdje geleden kwamen drie kinderen met het 

idee actie te houden voor dieren nl. de koala. Alles 

was geregeld en afgesproken toen de oorlog in 

Oekraïne begon. In overleg met de initiatiefnemers 

Indy, Thijs en Puck uit groep 6B is nu afgesproken 

dat we de maand juni als actie maand inzetten 

voor de actie ‘Red de koala’. Zij hebben hiervoor 

een flessenactie bedacht. Hier leest u er meer 

over. Verderop in deze info kunt u de poster zien.

Beste ouders & verzorgers

Wij willen een flessenactie organiseren voor de
koala's in Australië. Door de branden daar zijn
er veel bossen en verbrand en leven er steeds
minder koala’s. Met de actie willen wij ze helpen
om de bossen terug te planten.
Want wij willen de branden zo voorkomen in
Australië. Als je lege statiegeldflessen hebt
doneer die dan bij de ingangen van de
Cypressenhof. We houden actie de hele maand
Juni. We hopen veel geld in te zamelen voor de
koala´s in Australie. Natuurlijk maken we het
totaalbedrag bekend. Helpen jullie mee om de
koala’s te redden?

Groetjes: Indy, Thijs en Puck uit groep 6b



FRUITDAGEN

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat het 

gratis fruitproject is gestopt. Net als vòòr dit 

project vragen we u uw kind fruit of groente 

meegeven voor de pauzehap op de drie 

fruitdagen dinsdag, woensdag en donderdag. In 

de vorige nieuwsbrief stond dit niet juist vermeld.



Na een spetterende show wordt er flink 

ingeschreven op de cursus Naschools 

Experimenteren. Omdat er meer dan 40 

aanmeldingen zijn, hebben we kunnen regelen 

dat er een extra groep wordt opgestart. Er wordt 

gelijktijdig in twee cursusgroepen gewerkt, zodat 

alle data hetzelfde kunnen blijven. Naschools 

experimenteren met de gekke professoren van 

Mad Science start op donderdag 2 juni 2022 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:

Hoogvliegers - Ik zie ze vliegen. Hoe kan dat 

eigenlijk?

Huis- tuin- en keukenwetenschap - Leuke proefjes 

uit het keukenkastje.

Recherchewerk - Detectives, rechercheurs en 

geheim agenten.

Science of security - Kruip in de huid van de 

inbreker of beveiliger.

Statische elektriciteit - Zet je haren overeind! Dit 

wordt leuk.

Superstructuren - Ontdek welke vormen het 

sterkst zijn.

Opgeven kan nog, want er zijn nog vijf plaatsen 

beschikbaar. Let op: de inschrijving is pas definitief 

als de bijdrage op onze rekening is gestort!

AANBOD NASCHOOLS
EXPERIMENTEN



Er is weer een actueel aanbod voor naschoolse 

sport en spel activiteiten. Er is steeds voldoende 

animo voor deze activiteiten. Op woensdagen 

gaan we wat meer wisselen tussen de activiteiten. 

Woensdag 1 juni zullen we starten met een nieuwe 

activiteit. Gym voor de groepen 3 en 4, maar dan 

wel in de speelzaal.  Opgeven hiervoor is verplicht. 

Woensdag 8 juni is er weer een troepgroep voor 

de groepen 5 t/m 8. 

De donderdagen staan in het teken van sport en 

spel activiteiten in de gymzaal. 

Donderdag 2 juni is er Dierentuintikspel voor de 

groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 6. Donderdag 9 juni is er 

Super Mario Trefbal 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. 

NASCHOOLS SPORT EN 
SPEL AANBOD 

CYPRESSENHOF

Gym in de speelzaal 
woensdag 1 juni: 
Groep 3 t/m 4 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Troepgroep 
woensdag 8 juni:
Groep 5 t/m 8 
(14.45-16.00 uur)
Inschrijven

Dierentuintikspel 
donderdag 2 juni: 
Groep 1 t/m 3 
(14.30-15.15 uur)
Inschrijven

Dierentuintikspel 
donderdag 2 juni: 
Groep 4 t/m 6 
(15.15-16.00 uur)
Inschrijven

Super Mario tikspel:  
Donderdag 9 juni:
Groep 3 t/m 5 
(14.30-15.15 uur)
Inschrijven

Super Mario trefbal: 
Donderdag 9 juni:
Groep 5 t/m 8
(15.15-16.00 uur)
Inschrijven

https://docs.google.com/document/d/1O5Pz1fPU0lQ47X7BtO3D9QM0gIGnpxqoj0_I0xeq1Kg/edit
https://docs.google.com/document/d/1PzmYuACPX-eoOuATwO77NSwEwt4d4PiTnQuHxtYg7yk/edit
https://docs.google.com/document/d/1AAoA8KgPAEMRmRQMrzwTIB24oo1lD7V6dlFAZ7ZtGBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1u5tiB2yKmWxWOJa48WDeqmcIuCzVtwgKG3RY35xQa7M/edit
https://docs.google.com/document/d/1xQHhU8Xj2uwdFP6dKD32pv9qCf-QU9FaBh1GD9YjK1U/edit
https://docs.google.com/document/d/1sO37W_phijwVukLmxxG2xpePL0doGGBGRQbGzg82qYM/edit


NASCHOOLS SPORTAANBOD 
BREDE SCHOOL ZUID

Het aanbod voor de Brede school-Zuid levert 

te weinig aanmeldingen op. We hebben 

daarom besloten het aanbod vanuit het Lokaal 

Sportakkoord voorlopig te cancellen en te bekijken 

of we dit in het nieuwe schooljaar op een andere 

manier alsnog invulling kunnen geven.



In de meivakantie hebben een aantal leerlingen 

meegedaan met de fotospeurtocht en de meeste 

kinderen hadden ook alle foto’s in de goede 

volgorde gezet. Super goed gedaan. 

Hieronder zien jullie de prijswinnaars. 

1e prijs een lekkere taart  

 Naud Maljaars

2e prijs gymles naar keuze voor de hele klas 

 Julijan Vladusic

3e prijs gymles naar keuze voor de hele klas 

 Lynn Koppejan

4e prijs ijsje van A Domani  

 Noa de Weerdt

5e prijs ijsje van A Domani  

 Quinten Dijkstra

Allemaal van harte gefeliciteerd!

SPEUR
TOCHT
De prijswinnaars!



AGENDA

Woensdag 25 mei
Studiedag Onze Wijs

26-27 mei
Hemelvaartsdag + vrije dag

30 mei - 2 juni
Avondvierdaagse

Woensdag 1 juni
Schoolreis groepen 3 en 4

Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni
Mad Science

Maandag 6 juni 
2e Pinksteren, kinderen vrij

Dinsdag 7 juni
Roostervrije studiedag, kinderen vrij

Dinsdag 14 juni
Schoolreis gr. 8

Maandag 20 juni
Juffendag gr. 1/2

20-24 juni
Schoolkampen groepen 7 en 8C


