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Juf Marjolijn zit in deze periode in de laatste fase 

van zwangerschapsverlof. Op doktersadvies 

moet Juf Marjolijn stoppen met haar lestaken. 

Dit betekent dat zij wat eerder dan gepland met 

zwangerschapsverlof zal gaan. De vervanging 

van groep 1/2A kunnen we met juf Anja bijna 

alle dagen oplossen, alleen op donderdag 21 juli 

krijgen we dit niet voor elkaar. Dit betekent dat 

voor de kinderen van groep 1/2A de vakantie een 

dag eerder begint. Hun laatste schooldag is dus 

woensdag 20 juli.

Van de langdurig zieken lukt het Juf Savannah 

langzamerhand beter om halve dagen op te 

pakken. Wij hopen dat het herstel doorzet. Ook juf 

Marieke pakt wat meer taken op. Meester Guido is 

af en toe op school voor wat ondersteunende 

taken. Wij wensen alle zieken het 

allerbeste toe. 

Aan het eind van het schooljaar zijn er 

toch nog enkele mutaties ontstaan in ons 

personeelsbestand. Juf Sarah heeft een baan voor 

twee dagen aangenomen op een kleine school in 

Kwadendamme. Wij vinden het erg jammer dat 

juf Sarah vertrekt, maar wensen haar uiteraard 

veel succes toe met haar nieuwe uitdaging. Ook 

meester Jos heeft aangegeven aan het eind van 

dit schooljaar te stoppen met zijn werk in het 

onderwijs. Meester Jos heeft bijna 40 jaar zijn ziel 

en zaligheid gegeven voor onze kinderen, maar 

hij vindt het mooi geweest. Met pijn in ons hart 

zullen we ook afscheid van hem moeten nemen. 

Door deze late mutaties en de hierdoor ontstane 

vacatureruimte hebben we langer tijd nodig 

gehad om de groepsorganisatie rond te krijgen. 

Uiteindelijk hebben we diverse personeelsleden 

kunnen aannemen. We verwelkomen Mariléne 

Dekker als leerkracht en Demi Tieman en 

Saphirah Dekker als onderwijsassistenten. Demi 

zal naast een benoeming bij ons ook op twee 

middagen de BSO gaan verzorgen voor KOW. Zo 

werken wij samen om een aantrekkelijke baan 

te kunnen bieden.  Daarnaast is het dankzij de 

enorme flexibiliteit van ons personeel  gelukt om 

voor de komende periode een compleet plaatje 

te creëren. In het organisatieboekje leest u het 

complete plan. Wij willen iedereen die bijdraagt 

aan deze oplossing enorm bedanken. Voor de 

langere termijn blijft er vacatureruimte die wij ook 

na de vakantie proberen in te vullen.

Een en ander betekent wel dat wij minder speling 

hebben om ziekte op te vangen en we er komend 

jaar rekening mee zullen moeten houden, dat dit 

niet meer in alle gevallen lukt. 

De personeelskrapte in het 

onderwijs is enorm, waardoor 

wij alle uitval intern moeten 

oplossen. Dat zal helaas niet 

altijd lukken.

PERSONEEL



Op woensdag 13 juli sluiten we het schooljaar met 

kinderen en ouders op een feestelijke manier af.  

We  doen dit met een bijzondere roofvogelshow 

en spelletjes rondom het thema ‘Zie jij ze vliegen?’ 

Tussen de middag eten we samen pannenkoeken. 

Veel ouders hebben zich al opgegeven voor deze 

dag, maar ook om te komen kijken bent u van 

harte welkom. De kleuters zullen geen spelletjes 

doen, maar voor hen is er een springkussen 

beschikbaar. De uitnodiging met het programma 

is bijgevoegd. We hopen er samen een geweldige 

dag van te maken.

JAARAFSLUITING
13 JULI



WOENSDAG 13 JULI 
U BENT VAN HARTE  

WELKOM 

KOM MEEGENIETEN!  
SPECTACULAIRE ROOFVOGELSHOW  

OP HET GRASVELD VOOR DE SCHOOL 

  8.45—9.30 UUR  GROEP 1 T/M 4 

 10.45—11.30 UUR GROEP 5 T/M 8 

BAK MEE  
VOOR HET PANNENKOEKENFEEST 

LEKKER SMULLEN 
TUSSEN 11.45 EN 12.45 UUR 

THEMASPELLETJES ‘VLIEGEN’ 
8.45—9.30 UUR  GROEP 5 EN 6 CRUYFF COURT 

9.30—10.15 UUR GROEP 7 EN 8 CRUYFF COURT 

10.45—11.30 UUR GROEP 3 EN 4 CRUYFF COURT 

12.45—14.00 UUR GROEP 1 EN 2 GRASVELD/PLEIN 



Vandaag heeft u het organisatie-

boekje Cypressenhof 2022-2023 

ontvangen. In dit boekje leest u de 

informatie en groepsindeling voor het nieuwe 

schooljaar. Op donderdag 14 juli tijdens het 

wisselmoment van 8.30 - 10.00 uur maken alle 

kinderen kennis met hun ‘nieuwe’ meester of juf 

en de groep. 

De ouders van de kleutergroepen brengen hun 

kind naar de huidige kleutergroep. Wij brengen 

de kinderen dan zelf naar de juiste groep. U kunt 

uw kind op de normale tijd naar school brengen. 

Kinderen die voor het eerst naar school komen 

worden om 8.15 uur verwacht bij de hoofdingang. 

Onze medewerkers wijzen u dan waar u moet 

zijn. De kinderen maken deze ochtend kennis met 

hun nieuwe groep en hun nieuwe juf/meester. De 

kinderen die na de zomervakantie op onze school 

starten, kunnen om 10.00 uur weer worden 

opgehaald. De kinderen van de groepen 8 worden 

om 10.30 uur op school verwacht en zijn tot die 

tijd vrij. We wensen iedereen veel plezier en een 

fijne kennismaking.

WISSELMORGEN
14 JULI



De contactmiddag/-avond n.a.v. het rapport 

wordt gehouden op dinsdag 12 juli. Aanvullend 

kan de leerkracht andere momenten kiezen om 

de gesprekken in te plannen. Het contactmoment 

is facultatief op aanvraag van ouders. Via Parro 

heeft u een uitnodiging ontvangen met instructie 

voor de inschrijving. Als de leerkracht u zelf 

uitnodigt voor een gesprek, kan dit ook al voor 

12 juli plaatsvinden. Wij hopen op waardevolle 

gesprekken.

RAPPORT
GESPREKKEN



Op donderdagmiddag 7 juli en vrijdag 8 juli heeft 

het team een studiemiddag en studiedag. We 

maken dan de analyses van de leerlingengegevens 

en stellen nieuwe plannen van aanpak op. Op 

vrijdag dragen we de groepen over naar de 

volgende leerkracht. Dit alles ter voorbereiding op 

het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn dan vrij.

STUDIEMIDDAG
en STUDIEDAG



De kinderen van de groepen 8 zijn volop bezig 

met het inoefenen van hun eindmusical ‘Wie 

steelt de show’. Op 18, 19 en 20 juli staan de 

musicalavonden gepland. Dan stelen de kinderen 

van de groepen 8 de show met een wervelend 

optreden tijdens hun muisical. Samen met hun 

familie en de leerkrachten genieten we van hun 

optreden en nemen zij officieel afscheid van 

hun basisschooltijd. Het beloven weer 

bijzondere avonden te worden. Als 

uw kind in groep 8 zit, krijgt u 

tijdig een uitnodiging.

EINDMUSICALS



De maand juni was actiemaand voor de actie ‘Red 

de koala’. Indy, Tijs en Puck uit groep 6B hebben 

met de flessenactie in totaal 

€ 138,50 

opgehaald voor de koala’s. Wij feliciteren hen van 

harte met dit prachtige resultaat en bedanken alle 

kinderen en ouders die hebben geholpen om de 

actie een succes te laten zijn. 

Goed gedaan hoor!

ACTIE 
‘RED DE KOALA’



Voor de cursus van De Typetuin voor een naschools 

aanbod computertypen hebben zich tot nu toe 

een beperkt aantal kinderen opgegeven. Voor de 

kinderen die volgend jaar in groep 6, 7 of 8 zitten 

deze cursus aangeboden. Heeft u belangstelling 

dan kunt u uw kind 

aanmelden via de website 

van de Typetuin. Alleen bij 

voldoende aanmeldingen 

gaat de cursus door.

CURSUS 
COMPUTERTYPEN

https://www.typetuin.nl
https://www.typetuin.nl


Deze week zijn de activiteiten die meester 

Martin organiseert op de studiedagen helemaal 

volgeboekt. Fijn dat zoveel kinderen kunnen 

genieten van dit extra aanbod. We kunnen 

dankzij de inzet van meester Martin terugkijken 

op een mooi naschools aanbod dit schooljaar. 

Op donderdag 14 juli sluiten we het naschools 

aanbod voor dit schooljaar af met een leuke 

buikschuifbaan. Direct na schooltijd zullen we 

zorgen dat de buikschuifbaan klaar ligt op het 

grasveld bij de gymzaal. Je 

hoeft niet in te schrijven. Dus 

zwemkleding en handdoek mee 

en glijden maar!!!!!!

JAARAFSLUITING 
NASCHOOLS AANBOD



In toenemende mate zien we 

dat kinderen Huggy Wuggy’s 

meenemen naar school. 

Hoewel de knuffel populair 

is bij kinderen staan wij 

niet achter het idee bij deze 

monsterknuffel, die anderen 

dood kan knuffelen. Dit kan voor kinderen 

beangstigend zijn. Daarom hebben wij net als veel 

andere scholen besloten, dat de Huggy Wuggy’s 

niet naar school mogen worden meegenomen. 

Wij hopen op uw begrip.

HUGGY WUGGY



AGENDA

Maandag 11 juli 
Schoolreis groepen 5-6

Dinsdag 12 juli 
Contactmiddag/avond rapporten

Woendag 13 juli 
Jaarafsluiting

Donderdag 14 juli 
Wisselmorgen

Maandag 18 juli 
Afscheidmusical groep 8a

Dinsdag 19 juli 
Afscheidsmusical gr. 8b

Juffendag groepen 3-4

Woensdag 20 juli 
Afscheidsmusical gr. 8c

Laatste schooldag groepen 8

Donderdag 7 juli
Laatste schooldag groep 1 t/m 7



www.vakantie-lezen.nl

www.vakantie-lezen.nl

www.vakantie-lezen.nl

Teken-
workshop 

Ferdy Remijn
ZB in Middelburg én Vlissingen

22 augustus
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.

Voorlezen
 

ZB in Vlissingen

Iedere woensdagochtend om 
10.30 uur organiseren we een 
gezellig voorlees- en knutsel-
moment voor kinderen van 

4 tot 8 jaar en hun 
(groot)ouders.

I
voorlezen

Bob Popcorn 
Show

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.

Speuren 
naar de 

letterdief
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!

Muzikaal 
je verhaal

ZB in Middelburg én Vlissingen
31 augustus

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. 

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

Ga mee op reis!

www.vakantie-lezen.nl

Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider.

Met Vakantielezen beleef je samen avonturen en 

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! 






