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Vorige week dins-

dag bezocht een Au-

dit-commissie onze 

school. Onze school 

had de primeur, om-

dat we de eerste 

school binnen Onze 

Wijs zijn waar een Audit nieuwe stijl werd uitge-

voerd. De Audit is onderdeel van het nieuwe in-

spectiekader, waarin is vastgelegd dat een orga-

nisatie het interne toezicht op de kwaliteit van 

scholen goed regelt. Er werden klassenbezoeken 

gedaan en leerlingen, ouders, leerkrachten en di-

rectie werd bevraagd.

We kunnen terugkijken op een geslaagde audit 

met een positief resultaat. In de terugkoppeling 

kregen we een goed, herkenbaar beeld van Cy-

pressenhof. 

Schoolklimaat

Er heerst een zichtbaar positief klimaat op school. 

Er worden veel complimenten gegeven, kleine cor-

recties (vaak met grapje) en er wordt maatwerk 

geleverd. Weinig pestgedrag en hier wordt snel op 

ingegrepen. Leerlingen en ouders zijn tevreden. 

Onderwijsproces

De basis staat. Leerkrachten houden in het alge-

meen veel de regie waarbij de methode leidend is. 

De lessen zijn doelgericht, waarbij vooral gebruik 

wordt gemaakt van het directe instructiemodel.

Er is overal differentiatie(afstemming op niveau) 

gezien. Leerlingen geven aan dat de instructie 

soms korter kan.

Feedback wordt toegepast, maar dit is een speer-

punt, waarin de school zich nog in ontwikkelt. 

CL wordt veelvuldig gebruikt tijdens de lessen, wel 

kijken of dit steeds past bij het doel van de les. 

Het klassenmanagement en het lesaanbod zijn in 

orde.

De ondersteuningsstructuur op school is goed ge-

regeld. 

Ouders geven aan goed geïnformeerd te worden. 

Resultaten

De eindtoetsresultaten zijn in orde, wel vraagt 

het 1F niveau aandacht. Omdat alle leerlingen 

meedoen met de toets is dit over drie jaar gezien 

geen 100%. Kinderen met een Onderwijsperspec-

tief(OPP) die de eindtoets maken, hoeven namelijk 

niet altijd meegerekend te worden. De tussenre-

sultaten zijn prima.  Wij hebben de opbrengsten 

goed in beeld.

Kwaliteitszorg

Het cyclisch werken is in orde. De organisatiestruc-

tuur staat stevig en functioneert prima. 

De school heeft de koers scherp, waarbij er duide-

lijk is gekozen voor samenhang. 

Leerlingen geven aan dat ze nog meer willen kie-

zen en hebben hier wel ideeën over.

Kwaliteitscultuur

De communicatie loopt goed. Relatie team/stuur-

groep/directie is open, snel en transparant. Voor 

het team is het duidelijk wat de speerpunten zijn. 

Er is veel kwaliteit in huis, er kan veel geleerd wor-

den van elkaar. Hier kan nog meer invulling aan 

worden geven via collegiale consultatie.

De Auditcommissie bekeek of wij in aanmerking 

zouden kunnen komen voor het predicaat Goe-

de school en gaf aan dat we hier tegenaan zitten. 

Aandachtspunten zijn dan nog doelgerichte in-

structie in relatie tot CL en verdere vebetering van 

differentiatie binnen de instructie. Het percentage 

1F moet dan naar 100%.

Concluderend was de Auditcommissie zeer lovend 

over de kwaliteit van het onderwijs en het positie-

ve pedagogisch klimaat op Cypressenhof. Wij zijn 

uiteraard blij met dit positieve resultaat!

AUDIT 
Cypressenhof 



Vanaf 12 mei zal Jacqueline Ockers op donderdag 

en vrijdag als zij-instromer een leerwerkstage uit-

voeren bij ons op school. Jacqueline gaat haar stage 

uitvoeren in groep 3C en deze stage zal ook in het 

nieuwe schooljaar worden vervolgd. Hierna gaat 

ze naar andere groep binnen onze school, waar ze 

ook een half jaar leerwerkstage gaat lopen. 

In het nieuwe schooljaar zal Niek Sohilait als 4e 

jaars PABO-student zijn LIO-stage bij ons op school 

gaan invullen. Ook een LIO-stage is een leerwerk-

plek, waarbij je al werkende leert. Wij wensen bei-

den een goede leerwerkstage toe bij ons op school.

PERSONEEL



De Koningsspelen waren weer zeer geslaagd. Het 

was leuk dat zoveel ouders bij de gezamenlijke 

openingsdans op het plein aanwezig waren.  Er 

was van alles te doen en de kinderen genoten 

volop tijdens de clinics, op de hindernisbaan en 

van de Koningslunch. Veel kinderen waren in een 

sportieve oranje outfit naar school gekomen. Het 

was een feestelijke dag met veel beweging en 

plezier. Fijn dat veel ouders konden meegenieten 

van deze leuke dag. Wij bedanken iedereen die met 

het verzorgen van een clinic of activiteit meehielp 

om er een fantastische dag van te maken. Bij deze 

nieuwsbrief ontvangt u een sfeerimpressie.

KONINGS
SPELEN



De vorige keer is in de nieuwsbrief onterecht 

vermeld dat er geen ploegen in de prijzen vielen. 

De jongensploeg van groep 8B(met een kleine 

aanvulling) drong door tot de finale. Omdat ze 

deze met 1-0 verloren eindigden zij op de tweede 

plaats en mochten ze een mooie beker in ontvangst 

nemen. Van harte gefeliciteerd met deze mooie 

prestatie.

Op 13 april deden er twee meisjesploegen mee 

met schoolvoetbaltoernooi. Er werd fanatiek 

gevoetbald met veel inzet en support aan de 

zijlijn. Dit leverde uiteindelijk geen prijs op, maar 

het plezier was er niet minder om. We kijken terug 

op twee leuke toernooimiddagen.



VERKEERS
EXAMEN

Alle leerlingen zijn geslaagd voor het 

verkeerspraktijkexamen. Fijn dat dit ondanks 

de matige weersomstandigheden zo goed is 

verlopen. Wij feliciteren iedereen van harte en 

bedanken de ouders voor hun ondersteuning. 



Al enkele jaren lezen de kinderen van groep 3 tot 

en met groep 8 van 10.30 uur tot 11.00 uur volgens 

de LIST (Lezen IS Top) methode. Het Listlezen 

wordt groepsdoorbrekend georganiseerd, wat 

betekent dat kinderen uit verschillende groepen 

die hetzelfde leesniveau hebben bij elkaar zitten.

We hebben hommelgroepen (vanaf leesniveau 

3B) en stilleesgroepen (vanaf leesniveau 4B). In 

de hommelgroepen wordt hommelend (=hardop) 

gelezen, de ene dag in duo’s, de andere dag 

zelfstandig. In de stilleesgroepen lezen de kinderen 

stil.

Na de meivakantie gaan een aantal kinderen uit 

groep 3 en 4 starten met tutorlezen. Zij krijgen dan 

een tutor uit groep 6, 7 of 8 die hen twee keer per 

week gaat begeleiden bij het hardop lezen. Deze 

manier van lezen is effectief en leuk! Samen lezen 

verhoogt het leesplezier en de leesmotivatie  en 

schept een band tussen kinderen. Tutoren hebben 

geleerd om op een goede manier  te coachen en 

de juiste feedback te geven. Het tutorschap is 

vrijwillig en er wordt na 6 á 7 weken gewisseld van 

tutor. 

LIST lezen en 
leestutoren



Deze  periode is de april-meting van KIVA 

afgenomen bij de kinderen van de groepen 5 t/m 

8. Met deze halfjaarlijkse meting wordt het sociaal 

welbevinden van kinderen in kaart gebracht. De 

resultaten worden door het KIVA-team met de 

leerkrachten besproken. De gegevens worden 

meegenomen in het groepsoverzicht en indien 

nodig in het plan van aanpak in de groep. Indien 

de meting aanleiding geeft voor een gesprek 

met u als ouders, hoort u dit uiteraard van de 

groepsleerkracht.

APRIL-METING 
KIVA



SCHOOLFRUIT

Als Gezonde school hebben wij het themacertificaat 

‘Voeding’. Een belangrijk onderdeel daarvan is 

dat wij samen met ouders, kinderen stimuleren 

gezond te eten. Daarom doen wij jaarlijks mee 

met het EU-schoolfruit project, dat loopt van 

november t/m april. Deze week was de laatste 

levering van schoolfruit op school. Dit betekent dat 

wij u vragen om uw kind na de meivakantie 

dagelijks een pauzehap mee te geven. 

Op woensdag en donderdag zijn de 

fruitdagen. Wilt u uw kind dan fruit of 

groente meegeven voor de pauzehap? 

Samen zorgen we dan voor gezonde voeding 

voor onze kinderen.



GEZONDE START 
GEZONDE TOEKOMST

Rotary Club Middelburg wil samen met de groep 

Gezonde Start, Gezonde Toekomst de Kleurrijke 

dag weer organiseren. Om dit te kunnen doen 

hebben zij de kinderen heel hard nodig. Samen 

met Gemeente Middelburg, Welzijn Middelburg 

en alle basisscholen van de Gemeente Middelburg 

willen zij: Kleuren tegen eenzaamheid. Op vrijdag 

13 mei 2022 komt Rotary Club Middelburg op 

alle basisscholen kleurplaten uitdelen. Op 20 mei 

2022 kunnen alle ingekleurde tekeningen door de 

kinderen zelf aan oudere mensen in hun buurt 

worden overhandigd. Alle ingekleurde tekeningen 

waar geen bestemming voor is, kunnen uiterlijk 

donderdag 19 mei worden ingeleverd bij de 

groepsleerkracht. Rotary Club Middelburg haalt 

de kleurplaten op 20 mei op en zal ze verdelen 

onder de verzorgingstehuizen in Middelburg i.s.m. 

Welzijn Middelburg. Zo willen zij eenzaamheid 

onder de aandacht brengen. Met deze actie 

brengen zij jong en oud samen en ontstaat er 

betrokkenheid naar elkaar toe. Dit initiatief 

ondersteunen wij van harte. Wij hopen dat u uw 

kind stimuleert om mee te doen. 



SCIENCE SHOW 
en 

NASCHOOLS 
EXPERIMENTEREN

Op dinsdag 10 mei komen de professoren van 

Mad Science een spetterende show ‘Wonderen 

van Beweging’ verzorgen voor de kinderen van 

de groepen 3 t/m 8. Stilzitten zit er tijdens deze 

show niet in. De drie wetten van Newton komen 

op spectaculaire wijze aan bod. Klaar voor de 

start.....GO GO GO op de super Rocket Car of 

heuse Hovercraft! In de maanden juni en juli is er 

een naschools aanbod techniek van Mad Science 

waarop u uw kind kunt inschrijven vanaf 10 mei. 

Deze show is een kick-off voor de cursus 

Naschools Experimenteren. In een half uur 

tijd maken de kinderen van de groepen 3 t/m 8 

enthousiast kennis met Mad Science. Naschools 

experimenteren met de gekke professoren van 

Mad Science start op donderdag 2 juni 2022 een 

cursus van zes lessen op onze school. U ontvangt 

hiervoor op 10 mei een inschrijfformulier. De 

cursus wordt gegeven in een halve 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.



Op woensdagmiddag 18 mei organiseert 

Schaakklub Souburg voor het eerst na de 

coronaperiode het lokaal kwalificatietoernooi 

van Walcheren voor de Nederlandse 

Kampioenschappen Schoolschaken Basis 

Onderwijs Groepen 3, 4 en 5. Dit is een individueel 

toernooi voor kinderen die in groep 3 t/m 5 zitten, 

indien er meer kinderen van één school deelnemen 

spelen ze ook voor het schoolklassement. De 

winnaar van dit klassement mag zich inschrijven 

voor het Nederlands Kampioenschap op 2 juli in 

Utrecht. In de uitnodiging Schoolschaken leest u 

verder informatie. U kunt uw kind opgeven via 

de mail bij Albert Vermue. Hij verzorgt ook het 

naschools aanbod schaken bij ons op school.

SCHAAKTOERNOOI

https://docs.google.com/document/d/1_4WzVOk1zT9YNsosSqgDpQ-YRQ3rN3Je/edit?usp=sharing&ouid=111651747719142354439&rtpof=true&sd=truehaakklub%20Souburg%20voor%20het%20eerst%20na%20de%20coronaperiode%20het%20lokaal%20kwalificatietoernooi%20van%20Walcheren%20voor%20de%20Nederlandse%20Kampioenschappen%20Schoolschaken%20Basis%20Onderwijs%20Groepen%203,%204%20en%205.%20%20Dit%20is%20een%20individueel%20toernooi%20voor%20kinderen%20die%20in%20groep%203%20t/m%205%20zitten,%20indien%20er%20meer%20kinderen%20van%20%C3%A9%C3%A9n%20school%20deelnemen%20spelen%20ze%20ook%20voor%20het%20schoolklassement.%20De%20winnaar%20van%20dit%20klassement%20mag%20zich%20inschrijven%20voor%20het%20Nederlands%20Kampioenschap%20op%202%20juli%20in%20Utrecht.%20%20Alle%20informatie%20vindt%20u%20in%20de%20bijlage.%20%20Mijn%20vraag%20aan%20u%20is%20of%20deze%20bijlage%20op%20kan%20nemen%20in%20de%20communicatie%20naar%20de%20ouders,%20bijv.%20in%20een%20maandbericht.%20De%20ouders%20kunnen%20zelf%20hun%20kind%20bij%20mij%20inschrijven.


Komende week is Cypressenhof uitgekozen als 

school van de week door het Vrijburgbad. De 

kinderen hebben daarom een kaart mee naar huis 

gekregen om dan goedkoop te kunnen zwemmen.

Optisport Vrijburgbad

SCHOOL VAN DE WEEK



NASCHOOLS SPORTAANBOD 
BREDE SCHOOL ZUID

Vanuit de Brede School Zuid (Cypressenhof, 

Magistraal en KOW) bieden wij clinics van 

verschillende sportverenigingen aan. In de maand 

mei komt korfbalvereniging “SWIFT” langs om 

clinics te geven. Er is een clinic voor groep 3 en 

4, een clinic voor groep 5 en 6 en een clinic voor 

groep 7 en 8. 

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te 

melden kunt u ook vinden op de Brede Scholen 

website www.bredescholenmiddelburg.nl. Vervol-

gens kiest u het tabblad Brede School Zuid. Hierin 

kunt u ook het aanbod Kookkoters en Handige 

handjes vinden. Let op: VOL = VOL.

http://www.bredescholenmiddelburg.nl


NASCHOOLS 
SPORT EN SPEL AANBOD  

CYPRESSENHOF

De naschoolse sport en spel activiteiten lopen 

als een trein. En daarom blijven we leuke dingen 

organiseren. Op woensdagen gaan we wat meer 

wisselen tussen de activiteiten. Woensdag 18 

mei zullen we starten met een nieuwe activiteit. 

Kleutergym in de speelzaal. Leerlingen van de 

groepen 1 en 2 kunnen dan van 14.30 uur tot 

15.30 uur lekker komen gymmen in de speelzaal.  

Opgeven hiervoor is verplicht. 

De donderdagen staan in het teken van sport en 

spel activiteiten in de gymzaal. 

Donderdag 12 mei is er “Indianentrefbal” voor 

de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Donderdag 19 

mei is er Bunkertrefbal voor de groepen 5 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. 

Indianentrefbal
Donderdag 12 mei:
Groep 3 t/m 5 
(14.30-15.15 uur)
Inschrijven

Indianentrefbal
Donderdag 12 mei:
Groep 6 t/m 8 
(15.15-16.00 uur)
Inschrijven

Kleutergym  
Woensdag 18 mei:
Groep 1 en 2 
(14.30-15.30 uur)
Inschrijven

Bunkertrefbal 
Donderdag 19 mei:
Groep 5 t/m 8
(14.30-16.00 uur)
Inschrijven

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1jQVtSrf3o6ZtArhxcW5eyYo5oGCgBIbc_UQJ7UDlnWA/edit?usp=sharingeiMqBid-VvuGumUQ4jsBKQSoZUSMOtfdlMU45w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yDvIYZY9kQl5AKA2zOFYU5KmXkfCda_x1ZdJrQFV3Mk/edit?usp=sharingSrf3o6ZtArhxcW5eyYo5oGCgBIbc_UQJ7UDlnWA/edit?usp=sharingeiMqBid-VvuGumUQ4jsBKQSoZUSMOtfdlMU45w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TdClGBNZNySHsEsLM1e0G2yhVg0MMREoEuW-annNz9E/edit?usp=sharingJMpJ_yUVFVG8hT-KurN1CV4SkHhRTrFaoD3h_EM-5jQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pq2RmTlSsu9r3igIdEnAgGu--LGhWJeZV5r2txbPJUY/edit?usp=sharing


Voor leerlingen van de Cypressenhof is in de wijk 

Zuid een fotospeurtocht gemaakt. Deze kun je in 

de meivakantie met het gezin lopen. De bedoeling 

is dat je de foto’s die je tegenkomt in de goede 

volgorde zet. De speurtocht duurt iets langer dan 

een uur. 

De oplossing van de speurtocht kun je voor 9 mei 

doorsturen naar m.vanvooren@onzewijs.nl. 

Onder de goede oplossingen worden een aantal 

leuke prijzen verdeeld. 

De speurtocht vind je in onderstaande link. Voor 

vragen kun je terecht bij meester Martin.

Speurtocht meivakantie

SPEUR
TOCHT
meivakantie

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl
https://docs.google.com/document/d/1c0lmYcRC5zZV-dTSQ1Cneau12PGBvY1GSr4Gl3a3i-w/edit?usp=sharing


AGENDA

10 mei
Startshow Mad Science

16 mei
Kleutersinfonietta gr. 1-2

20 mei
Nieuwe nieuwsbrief verschijnt

25 mei
Studiedag Onze Wijs

26-27 mei
Hemelvaartsdag + vrije dag

30 mei -  2 juni
Avondvierdaagse



 

Stichting wijkteam Middelburg-zuid organiseert  

op Koningsdag 
 een versierde fietsen optocht 

voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 

Met muziek voorop gaan wij met alle versierde fietsen, steppen, 
skelters of wat je ook hebt een optocht houden door een 

gedeelte van de wijk Middelburg-zuid. 
 

JIJ KOMT TOCH OOK? 
 

Details  Wat moet je 
meebrengen 

 
 
 
 

Je fiets, step, skelter. 
 
 
Je papa, mama, zus(je), 
broer(tje), oma, opa, tante, 
oom. Iedereen wilt helpen 
en mee lopen. 
 
Opmerking:  
De optocht stopt om 
12.00uur bij het Palet, 
waar je nog een leuk 
aandenken krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Locatie Kinderboerderij “de Klepperhoeve” 

Datum 27 april 2022 
 

Tijd 
 
 

9.00-9.45  
Fiets versieren. 

Vertrek optocht 
 
Kosten 

10.00-12.00 
 
Gratis 
 

Opgeven 
 

Wil jij ook een leuk aandenken voor 
het meedoen aan deze optocht? 
Vraag je mama of papa om je zo snel 
mogelijk op te geven, maar wel 
voor 22 april. 
Via wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 
 

     



Koningsdag

KKiinnddeerrssppeelleenn

MMaarrkktt  MMiiddddeellbbuurrgg
WWooeennssddaagg  2277  aapprriill

VVoooorr  ggrrooeepp  11  tt//mm  ggrrooeepp  88
vvaann  1100::0000  ttoott  1122::0000

SSccaann  mmiijj



HÉ,
JIJ 

DAAR!

Aanbod
Ook deze schoolvakantie organiseren 
de ZB, Optisport, KEW en Welzijn 
Middelburg tal van activiteiten voor de kids!  
Zo kun jij je helemaal uitleven bij diverse 
activiteiten in en om het Vrijburgbad, kun je 
kilometervreten tijdens het Jachtseizoen, je 
artistieke talent kwijt bij ‘Worm in a 
water glass’, helemaal los op de stormbaan, 
zoeken naar de letterdief in de bieb, codes 
kraken tijdens de escaperoom in het 
zwembad, survival- en 
zeemeerminzwemmen. Kortom; genoeg te 
doen!

Hoe werkt het?
Sommige activiteiten zijn op aanmelding, 
anderen op instuif. Voor deelname wordt 
soms een bijdrage gevraagd. Ga 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. 

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

Neem dan contact op met de 
desbetre� ende organisatie of met Welzijn 
Middelburg door te mailen naar: 
aanmelden@welzijnmiddelburg.nl

KOM JIJ NAAR ÉÉN VAN DE
ACTIVITEITEN DEZE MEIVAKANTIE?


