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AGENDA APRIL     

Do. 1 april Paasviering Di. 6 april Studiedag, kinderen vrij 

Vr. 2 en ma. 5 april Paasvakantie Vr. 23 april Koningsspelen 

Studiedag 6 april 
Op dinsdag 6 april is er een studiedag voor het team. Dan 
gaan we aan de slag met het beredeneerd aanbod in gr. 
1/2, schrijfonderwijs in groep 3/4 en referentieniveaus in 
gr. 5/8. Ook werken we aan de verschillende kwaliteitsge-
bieden in de kwaliteitsgroepen. ‘s Middags werken we aan 
de analyses van de afgenomen toetsen en maken we aan 
de hand hiervan onze nieuwe plannen van aanpak, waarin 
we beschrijven hoe we ons onderwijs afstemmen op de 
onderwijsbehoeften van de groep en de kinderen. Vanuit 
het Nationaal Programma Onderwijs komen de komende 
twee jaar middelen beschikbaar om verschillen in ontwik-
keling als gevolg van corona aan te pakken. Ook daarvoor 
zullen de analyses en plannen van aanpak behulpzaam zijn. 

‘Niet te eten, voedsel in de kunst’ 
Met een prachtige, gezamenlijke mega fruitschaal vol met 
creatief fruit werkten we op school aan het Kinderkunst-
weekthema ‘Niet te eten, voedsel in de Kunst’. De enorme 
fruitschaal ziet er schitterend uit. Jammer dat u de fruit-
schaal niet in het echt kunt komen bewonderen. Daarom 
delen we deze met u in dit infobulletin. 

 

Schoolfruit 
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er fruit/groente 
voor de pauzehap.  
Elke week is er een 
ander aanbod.  

Deze week is dit : 

 

Meubilair 
Heeft u nog belangstelling voor meubilair, laat het ons dan 
deze week weten via e.wijs@onzewijs.nl. Juf Ellen neemt 
dan contact met u op om dit met u af te stemmen. Verder-
op leest u het aanbod meubilair. 

Vacatures oudergeleding Medezeggenschapsraad  
Zoals u weet heeft onze school een medezeggenschaps-
raad (MR). De MR bestaat in volledige samenstelling uit 
tien enthousiaste leden: vijf ouders en vijf leerkrachten. 
Ook de directeur woont de vergaderingen bij. Ons doel is 
om, met het belang van kinderen, ouders én team in ge-
dachten, de school mede vorm te geven. In de praktijk be-
tekent dat nadenken en praten over beleidszaken als:  
- Hoeveel leerlingen zitten er op onze school en wat bete-
kent dat voor de verdeling en de indeling van de klassen?  
- Hoe is het pedagogisch klimaat op school? Zitten de kin-
deren lekker in hun vel, voelen kinderen zich prettig op 
school? Heeft de methode die de school gekozen heeft het 
gewenste effect?  
- Is de veiligheid van onze kinderen in en om de school 
goed geregeld?  
- Welke beleidszaken komen voort uit het inspectierap-
port?  
- Hoe wordt het schoolplan in de dagelijkse praktijk vorm-
gegeven?  
Elk jaar aan het begin van het kalenderjaar maakt de MR 
een planning van de onderwerpen die op de MR-agenda 
komen te staan. Sommige onderwerpen, zoals de formatie 
en de schoolgids zijn wettelijk verplicht, maar daarnaast 
kan de MR zelf ook onderwerpen aan de orde stellen. De 
MR vergadert zes à zeven keer per jaar. Via de publicatie 
van het jaarverslag op de website kunt u lezen wat de MR 
doet. Spreekt dit u aan? Dan is lid worden van de MR iets 
voor u! De MR is m.i.v. het nieuwe schooljaar op zoek naar 
twee enthousiaste ouders die zich kandidaat willen stellen 
om deel uit te maken van de MR. Mocht u interesse heb-
ben, dan kunt u een email met uw korte motivatie sturen 
aan mrcypressenhof@onzewijs.nl. Graag ontvangen wij uw 
reactie voor vrijdag 9 april 2021. Met vragen over de MR 
kunt u bij alle MR-leden terecht. Zij staan u graag te woord. 
Bij meerdere kandidaten voor de vacature, bestaat de moge-
lijkheid om een verkiezing te houden (uiteraard in overleg).  



Pasen 
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven 
naar het Paasfeest. Dat doen we op school met verhalen 
over Jezus en de mensen die hij tegenkomt aan de hand 
van het thema ‘Het wordt licht’. Er zijn in het leven heel 
veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen 
herkennen dat. Of je een toets goed hebt gemaakt, of een 
vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer 
beter wordt—je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er din-
gen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt 
daarover. En het eerste wat genoemd wordt is het licht. In 
het scheppingsverhaal wordt verteld over het licht en tot 
de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het 
elke dag weer licht wordt. Logisch, maar toch…...als er iets 
heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker 
is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht zal wor-
den. Met Pasen vieren we dat dit toch altijd gebeurt, zelfs 
over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo don-
ker zijn, dat het nooit meer licht wordt. In de verhalen ho-
ren we hoe Jezus licht brengt voor de mensen die hij te-
genkomt. Maar we horen ook hoe donker het wordt voor 
hemzelf, als hij gearresteerd en later zelfs gekruisigd 
wordt. Als Jezus sterft, wordt alles donker, maar op paas-
morgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint.  
Op donderdag 1 april sluiten we de veertigdagentijd op 
school af met een paasviering en paaslunch in de klas. Voor 
de paaslunch vragen we u om uw kind i.v.m. de corona-
maatregelen een gewone lunch mee te geven. Op school 
krijgen de kinderen coronaproof een aanvulling op de 
lunch. Ook staat de tijd voor Pasen in het teken van nieuw 
leven. In alle groepen laten we nieuw leven groeien door  
tuinkers te kweken. Ook heel lekker tijdens de Paaslunch. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, 
schilderen of aan theater doen. Is er thuis te weinig geld? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor 
kinderen en jongeren de contributie/het lesgeld en eventu-
eel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur 
van een instrument. Wilt u hierover meer informatie?  
Dan kunt u terecht bij de directeur, PietJan Reijnierse via 
p.j.reijnierse@onzewijs.nl of via 0118-650305. Hij kan een 
aanvraag voor u regelen. Deze week is weer een aanvraag 
goedgekeurd en kan er een leerling van onze school heer-
lijk gaan sporten.  
Heeft u liever dat een externe persoon dit voor u regelt, 
dan kunt u ook terecht bij  
Marjan Ouwerkerk: 06-24549910                         
m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl   
Lianne de Groot: 06-46218656  
l.degroot@welzijnmiddelburg.nl 



Verkoop meubilair 
Deze kasten, tafels en stoelen worden te koop aangeboden.  
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met Ellen Wijs. 
Telefoon: 0118-650305. Mailadres: e.wijs@onzewijs.nl.  

   

 

 

  


