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WARM WEER

in de laatste week

Door

het

extreem

warme

weer

hebben we moeten besluiten de
kinderen

twee

middagen

vrij

te

geven. M.n. dinsdagmiddag werd het zo heet, dat
dit achteraf een verstandig besluit is gebleken.
Omroep Zeeland kwam nog op bezoek en maakte
er een leuk filmpje van, wat zelfs het NOS- en het
jeugdjournaal haalde. Het filmpje is hier te zien.
Door de warmte was het ideaal om ‘s morgens
waterspelletjes te doen. De kinderen en de juffen
en meesters genoten volop van een heerlijke
verfrissing.

PERSONEEL

We namen dinsdag op de laatste werkdag van juf
Ita feestelijk afscheid van haar en juf Caroline.
Samen werken ze al meer dan 75 jaar in het
onderwijs. Ita en Caroline nemen deze week
afscheid van Cypressenhof en gaan met vervroegd
pensioen. Al die jaren hebben ze met liefde en
passie voor kinderen hun werk gedaan. Thuis
werden ze verrast toen er ineens een versierde
Citroën 2CV voor hun deur stond. Met de auto
werden ze na een rondje door de wijk naar het plein
gebracht, waar zo’n 500 kinderen en ouders hen
opwachtten en toe zongen met een speciaal voor
hen gemaakt lied.
Een afscheid om
niet te vergeten
en dat hebben
ze na al die jaren
zeker verdiend!

Ook juf Suzanne,
juf Lilian, juf Sara, meester Jos en meester Ole
nemen afscheid. Meester Raymon gaat er een jaar
tussenuit vanwege het maken van een wereldreis.
Van hen is deze week in de groepen afscheid
genomen. Ook met het team hebben wij op een
sfeervolle manier afscheid van hen genomen.
Omdat het afscheid van meester Jos laat bekend
werd, zal hij in het nieuwe schooljaar afscheid
nemen van het team. Wij bedanken allen die ons
gaan verlaten van harte voor al het werk dat zij
hebben verzet op Cypressenhof. BEDANKT!! Wij
zullen jullie missen! Wij wensen jullie alle goeds
toe.
Zoals eerder gemeld wordt ons team uitgebreid
met vijf nieuwe collega’s. De afgelopen week
hebben ze allemaal al meegedraaid met de
wisselmorgen. Wij wensen de nieuwe collega’s
een hele plezierige tijd toe op Cypressenhof. Zij
stellen zich in de eerste nieuwsbrief van
het nieuwe schooljaar aan u voor.

JAARAFSLUITING
13 juli

Vorige week woensdag sloten we het
schooljaar met de kinderen af met
een

spectaculaire

roofvogelshow.

Ruben en Martijn trakteerden ons op
een prachtige show. Ruben liet zien wat er na een
training van roofvogels allemaal mogelijk is en hij
leerde ons veel over de verschillende vogels. Aan
het eind van de show mocht Rogier de Gier op de
rug van juf Ellen en enkele kinderen een opdracht
doen. Ruben maakte er een interessant en vooral
grappig geheel van.
Ook was er een springkussen voor de groepen
1/2 en waren er spelletjes op het Cruyffcourt voor
de groepen 3 t/m 8. Meester Martin had voor
uitdagende opdrachten gezorgd. Fijn dat zoveel
ouders kwamen helpen of meegenieten op deze
gezellige dag. Gezien de vele reacties die we
kregen was de dag zeer geslaagd.

HET WAS
FANTASTISCH!

We sloten met de groepen 8 af met
drie fantastische afscheidsavonden.
Drie avonden werd er prachtig gespeeld en
gezongen. Het publiek en de spelers genoten met
volle teugen. Wat is het mooi om zo afscheid te
nemen. Wij hebben ervan genoten en bedanken
meester Bert, juf Krista, juf Jolien, meester Danny
en juf Miranda voor de begeleiding van hun groep.
Ook de rest van het team en een aantal ouders
hielpen mee. Na afloop zongen we als team alle
aanwezigen toe. Daarna was er een hapje en een
drankje om even gezellig na te praten. Het was alle
avonden een onvergetelijk afscheid. Wij wensen
alle kinderen veel succes toe op hun nieuwe
school. Het ga jullie goed! Misschien zien wij jullie
terug als je je cijferlijst wilt laten zien, als stagiair
of met je broertje/zusje. Je bent van harte welkom!

SAMENWERKING KOW
een gouden combinatie

Bij ons komt Demi Tieman als
onderwijsassistent werken en zij
combineert dit met een functie
als BSO-medewerker bij KOW. Jelske Dijkhuizen
vertelt er meer over. “In de ochtend als
onderwijsassistent in de klas en ’s middags op
de BSO; een nieuwe medewerker start hier na de
zomervakantie mee. Een ideale combinatie voor
iemand die fulltime wil werken”, vertelt Jelske
Dijkhuizen, vestigingsmanager van Middelburg-Zuid.
“Elke twee maanden zit ik samen met de
directeuren van de basisscholen die gelinkt zijn
aan mijn locatie Kameleon. Zo ook met PietJan
Reijnierse, directeur van de Cypressenhof”, licht
Jelske toe. “We bespreken dan wat er op de
agenda staat, waar we tegenaan lopen en hoe
we elkaar kunnen versterken. Zo kwam ook het
personeelstekort en de mogelijkheid voor een
combinatiebaan aan bod. Toen PietJan vervolgens
sollicitatiegesprekken

had,

heeft

hij

direct

nagevraagd of kandidaten hiervoor openstonden.
Dat bleek het geval. In september start er een
nieuwe medewerker, zowel op school als op de
BSO. Zij heeft er ontzettend veel zin in om in beide
functies aan de slag te gaan.”
Naast het opvullen van twee vacatures biedt een
combinatiebaan nog meer voordelen. Jelske:
“Het zorgt ook voor een betere doorgaande lijn
tussen school en de BSO. De medewerker ziet de
kinderen in de klas en kent ze hierdoor beter. Dat
is vertrouwd voor de kinderen. Ook is het handig:
zij weet hoe er op school met bepaald gedrag
omgegaan wordt en kan dit direct toepassen
op de BSO. En stel dat wij op de BSO vragen of
zorgen hebben over een kind, kan zij dat makkelijk
meenemen naar de leerkracht.”

SCHOOLGIDS
De nieuwe schoolgids wordt in de
eerste week van het
nieuwe

schooljaar

uitgegeven. De digitale versie sturen
wij zodra deze klaar
is naar u toe, zodat u ruim voor de eerste schooldag op de hoogte bent van alle informatie.

OUDERS
BEDANKT!!!
Er is dit schooljaar weer veel werk verricht door
ouders van onze school. Zo heeft de activiteitencommissie veel activiteiten ondersteund. Ook de
overblijfouders hebben zich enorm ingezet om de
TMO-opvang voor de kleuters goed te begeleiden.
Veel ouders hebben geholpen als hulpouder
bij activiteiten in de klas en bij de begeleiding
van excursies en schoolreizen.

Zonder deze

ouderhulp zouden veel dingen op school niet
mogelijk zijn. We willen u van harte bedanken
voor al uw hulp en ondersteuning in het afgelopen
jaar. Speciaal noemen we de vertrekkende MR–
en ouderraadsleden en overblijfmedewerkers.
Fijn dat we vaak meerdere jaren steeds op jullie
konden rekenen.
BEDANKT!

ZOMERVAKANTIE

Op vrijdag 22 juli zijn de kinderen vrij en begint
voor hen de welverdiende zomervakantie. Het
schoolteam gebruikt deze dag om alles te verhuizen
en op te ruimen. Maandag start ook voor het team
de zomervakantie. Wij hebben er zin in. Het hele
team wenst u een fijne vakantie toe. Goede reis
gewenst wanneer u erop uit trekt. Wij verwachten
alle kinderen weer terug op maandag
5 september.

AGENDA

Vrijdag 22 juli
Opruimdag, kinderen vrij

25 juli - 2 september
Zomervakantie

Maandag 5 september
Eerste schooldag

19-23 september
Startgesprekken

20-22 september
Sportdagen groepen 1 t/m 6

Donderdag 29 september
Studiedag

Bob Popcorn
Show

Speuren
naar de
letterdief

Het Plein, ZB in Middelburg
18 augustus
Ben jij ook zo’n fan van de boeken van Bob
Popcorn of wil je weten wie Bob is?
Kom dan naar de grote Bob Popcorn show.
Schrijfster Maranke Rinck en illustrator
Martijn van de Linden vertellen je alle
geheimen van Bob. En bij de show is de
popcorn inbegrepen.

ZB in Middelburg én Vlissingen
Hou jij van speuren? Kom dan tijdens de
zomervakantie naar de ZB in Middelburg of
Vlissingen en ga op zoek naar de Letterdief!
Haal je speurkaart op bij de balie. Heb je
alle letters gevonden? Lever dan je
speurkaart in en ontvang een
kleinigheidje (op=op).
Iedereen is welkom.
Opgeven is niet nodig!

Voorlezen
ZB in Vlissingen

Muzikaal
je verhaal

Iedere woensdagochtend om
10.30 uur organiseren we een
gezellig voorlees- en knutselmoment voor kinderen van
4 tot 8 jaar en hun
(groot)ouders.

Hoe klinkt jouw verhaal? De bieb zetten we
vol met allerlei muziekinstrumenten die jij mag
uitproberen! Maak muziek van jouw verhaal.
Deelname is gratis, aanmelden verplicht.
Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar.

Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider.
Met Vakantielezen beleef je samen avonturen en

I

zen
voorle

Tekenworkshop
Ferdy Remijn

ZB in Middelburg én Vlissingen
31 augustus

Ga mee op reis!
ontdek je verhalen. Maak een levend bordspel op
de Sprookjeseilanden, ren je rot in Sportmanië of
lees het verhaal Monsterkrant van Paul van Loon.
In welk land start jouw reis? Verzamel alle schatten
en maak kans op een tablet. Meld je nu aan!

ZB in Middelburg én Vlissingen
22 augustus

Ben je bezig met Vakantielezen? Dan heb je
geluk, want de thema’s van Muzikaal je verhaal
sluiten aan op landen waar je naartoe reist.
Dat maakt het lezen van de verhalen
nog specialer!

Aanmelden
activiteiten

www.vakantie-lezen.nl
www.vakantie-lezen.nl

Zomerworkshop Dieren tekenen met
potlood en fineliner door Ferdy Remijn.
Ben je gek op dieren en op tekenen?
Dan is deze workshop echt iets voor jou!
Kunstenaar en illustrator Ferdy Remijn
leert je hoe je prachtige pentekeningen
van (wilde) dieren maakt.
Leeftijd 6 t/m 12 jaar.

www.vakantie-lezen.nl

HEB
JIJ DE
ZOMER
IN JE
BOL?

WIJ WEL :)
Aanbod

Vragen?

Ook deze schoolvakantie organiseren
de ZB, Optisport, KEW, Stichting Calimero,
Sport & Switch, Welzijn Middelburg en nog
vele andere organisaties tal van activiteiten
voor de kids! Zo kun je o.a. hutten bouwen,
rappen, breakdancen, buikschuiven, dikke
banden racen, veel sporten, los gaan op
diverse luchtkussens, ontsnappen uit de
escape room van het Vrijburgbad, naar de
Bob Popcorn show en nog heel véél meer!

Heb je een vraag over één van de
activiteiten? Of heb jij je aangemeld voor
een activiteit, maar kun je niet komen?

Hoe werkt het?
Sommige activiteiten zijn op aanmelding,
anderen op instuif. Voor deelname wordt
soms een bijdrage gevraagd. Ga naar voor
meer informatie naar:
www.bredescholenmiddelburg.nl en klik op
vakantieactiviteiten. Scroll door het aanbod
en meld je aan voor één van de activiteiten.
Na aanmelding ontvang je een
bevestiging op je mail.

Neem dan contact op met de
desbetreffende organisatie van de activiteit
of met één van de Buurtsportcoaches van
Welzijn Middelburg door te mailen naar:
aanmelden@welzijnmiddelburg.nl

