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AGENDA MEI/JUNI     

Ma. 24 mei 2e Pinksterdag, kinderen vrij! Ma. 14 juni Roostervrije studiedag, kinderen vrij! 

Di. 25 mei  Wandelen voor Water groep 7A   

Coronaperikelen 
In de meivakantie kregen vier collega’s een positieve test-
uitslag COVID-19. Meester Bert, juf Coline, juf Tea en juf 
Jenny beleefden daardoor een heel andere vakantie. De 
besmettingen hadden vanwege de vakantie geen quaran-
tainegevolgen voor kinderen of collega’s, maar de meeste 
besmette collega’s hadden toch flinke ziekteverschijnse-
len. Ook nu merken zij de gevolgen ervan. Juf Tea had 
door haar vaccinatie maar beperkte klachten. Juf Jenny 
heeft hierdoor de afgelopen twee weken niet gewerkt. 
Dankzij de inzet van verschillende collega’s is het gelukt de 
voortgang van de lessen te garanderen. Volgende week 
maandag hoopt juf Jenny weer te kunnen starten. We 
wensen alle betrokken collega’s een spoedig herstel toe. 
Afgelopen maandag was groep 4B niet op school vanwege 
een positief geteste leerling. Gelukkig bleef de besmetting 
verder beperkt en loopt vandaag de quarantaine af voor 
de kinderen die niet zijn getest. We hopen hen maandag 
weer op school te zien. 

Facebook en Instagram 
Vanaf vandaag worden we ook via social media actief. 
Hiermee willen we ons bereik in zichtbaarheid vergroten. 
Zo kunnen we voor alle ouders nog actueler delen wat we 
op school doen. Ook voor een groter publiek kunnen we 
dit dan zichtbaar maken. Nu we bijvoorbeeld een stemac-
tie gaan houden voor een verkeersplein, is een groter be-
reik belangrijk. We vragen u de oproep voor het stemmen 
(zie verderop in deze info) met zoveel mogelijk mensen te 
delen. Dan wordt ons plein nog mooier en vooral veel leu-
ker!  

 

Wandelen voor Water 
De kinderen van de groepen 7 doen deze periode weer 
mee met de actie Wandelen voor Water. Deze actie heeft 
ten doel  om kinderen van schoon drinkwater te voorzien 
in landen, waar dit niet vanzelfsprekend is. Door het aan-
leggen van waterputten met een nieuwe techniek is € 5 
nodig om 1 kind van schoon drinkwater te voorzien. Tij-
dens de actie Wandelen voor water lopen kinderen van de 
groepen 7 een wandeltocht met 6 liter water op hun rug, 
zodat zij zelf ervaren hoe het is om water te dragen om te 
kunnen drinken. De kinderen laten zich voor deze actie 
sponsoren. We hopen op een mooie opbrengst.  

Schoon belonen 
In het Facebookbericht kunt u al lezen dat de actie 
‘Schoon belonen’ is gestart. Wethouder Dekker gaf het 
startsein van deze actie. De kinderraadsleden hebben sa-
men met onze creatieve juf Lilian een waar kunstwerk van 
de prullenbak gemaakt. Zo wordt het juist leuk om afval 
op te ruimen. De groepen 7 en 8 gaan de komende perio-
de per toerbeurt de schoolomgeving afvalvrij houden. 
Vaak is de huidige prullenbak al vol. Zo zijn we samen ver-
antwoordelijk voor een fijne, opgeruimde speelomgeving! 

Bijlessen i.v.m. corona 
Deze week zijn de bijlessen i.v.m. corona  weer opgestart 
met de groepen 7. Omdat de groepen nog niet gemixt mo-
gen worden, is ervoor gekozen alleen bijlessen in de groe-
pen 7 te geven. De bijlessen i.v.m. corona in de groepen 8 
zullen dus niet meer worden gestart.  

Schoolfruit 
Omdat er een aantal weken zijn uitgevallen voor de leve-
ring van fruit, loopt het EU Schoolfruit nog even door. De 
kinderen kunnen dus nog een tijdje genieten van het aan-
geboden fruit! 

https://www.facebook.com/Cypressenhof-Middelburg-100845322204170
https://www.instagram.com/cypressenhof_onzewijs/


Actie ANWB verkeersplein 
We doen mee aan de actie ANWB Verkeersplein, waardoor het mogelijk wordt om echte verkeerssituaties op 
het plein te oefenen. Dit kan ons verkeersonderwijs ondersteunen en kinderen vaardiger maken in het ver-
keer. U kunt de actie steunen door te stemmen op onze school. De actie wordt ook gedeeld via Facebook en 
Instagram. Helpt u mee door te stemmen en het bericht verder te delen? Wie weet lukt het om dit leerzame 
plein voor elkaar te krijgen met uw hulp. 



 




