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AGENDA JUNI/JULI     

Ma. 14 juni Studiedag, kinderen vrij! 1 en 2 juli  Schoolkamp groep 7A 

30 juni en 1 juli Schoolkamp groep 7B Vr. 2 juli  Meesters– en juffendag gr. 8 

Perspectief 
Nu de coronabesmettingen afnemen en steeds meer men-
sen gevaccineerd worden, worden er steeds meer versoe-
pelingen doorgevoerd. Langzamerhand ontstaat er weer 
perspectief op een meer normale samenleving. Binnen-
kort verschijnt er een aangepast protocol voor het Primair 
Onderwijs. Zodra dit bekend is, zullen we de specifieke 
veranderingen met u delen.  

Facebook en Instagram 
Heeft u onze social media al bezocht? U kunt ons vinden 
via de links hierboven. Nu we met de Verkeerspleinactie 
meedoen, is het belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te 
krijgen. Hoe meer ons bericht op facebook en Instagram 
wordt gedeeld, hoe meer stemmen wij kunnen halen. Met 
elk emailadres kan een stem worden uitgebracht. Doet u 
mee? Het zou fantastisch zijn als we voor ons plein een 
echt LEER-plein zouden kunnen maken. U leest meer over 
de actie verderop in deze info. 

 

Wandelen voor Water 
De kinderen van groep 7 zetten zich in voor schoon drink-
water in Afrika. Daarom liepen ze een pittige wandeltocht 
van 6 km met een rugzak met 6 liter water erin. Zo konden 
ze ervaren wat het is, als je een eind moet lopen voor 
schoon drinkwater. Met een opbrengst van €1.771,60 is er 
voor een heleboel kinderen in Afrika weer een gezonde 
toekomst. Bedankt kanjers!  

Groepsindeling 2021-2022 
De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend: 
We starten met vijf kleutergroepen en drie groepen 3. De 
overige groepen blijven ongewijzigd d.w.z. twee groepen 
4, drie groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7, twee 
groepen 8 en één groep 7/8.  
Op dit moment zijn we bezig met het werven van perso-
neel. Ook op Facebook en Instagram worden de vacatures 
gedeeld. U kunt ons helpen met het delen van deze vaca-
tures, want we merken dat de arbeidsmarkt heel krap is.  
Komende week hopen we de eerste gesprekken te kun-
nen voeren. Omdat er ook personeel nodig is voor het 
Nationaal Programma Onderwijs, worden er deze week 
nog meer vacatures opengesteld. We hopen enkele kan-
jers te kunnen benoemen, zodat we onze personeelsbe-
zetting compleet kunnen maken. Zodra er iets bekend is, 
delen we dat met u. 

Hoge score IEP eindtoets groep 8 
De uitslag van de IEP-eindtoets is binnen. Hoewel het 
schooladvies al bekend is, is dit voor de kinderen en voor 
de school een spannend moment. De uitslag leverde een 
hoge schoolscore van 85,5 (havo/vwo) op. Hiermee zitten 
we flink boven het landelijk gemiddelde van 79,7 (vmbo-t/
havo). De conclusie kan zijn dat de kinderen zowel met het 
onderwijs op school, als met het thuisonderwijs uitstekend 
hebben gepresteerd. We zijn als school trots op dit resul-
taat . Een mooi compliment voor de kinderen en hun 
meesters en juffen! Super gedaan!  

Schoolfruit 
Deze week is de laatste week van de fruitlevering vanuit EU 
schoolfruit. Wij willen u vragen voor de resterende weken 
zelf fruit mee te geven aan uw kind op fruitdagen dinsdag, 
woensdag en donderdag. Zo houden we samen hetzelfde 
ritme aan voor de kinderen. 

De Avond4daagse 
Omdat de Avond4daagse niet kan worden georganiseerd is 
er net als vorig jaar een alternatieve home editie beschik-
baar. Zo kunnen kinderen toch hun medaille halen. Meer 
info kunt u lezen op: de actiewebsite avondvierdaagse   

 DE EINDMUSICALS STAAN GEPLAND OP:  MA.19 JULI-GROEP 8A, DI. 20 JULI-GROEP 8B, WO. 21 JULI-GROEP 8C 

https://www.facebook.com/Cypressenhof-Middelburg-100845322204170
https://www.instagram.com/cypressenhof_onzewijs/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


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. 



Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Cypressenhof, 

Graag willen wij ons even voorstellen! Wij zijn een kleinschalige buitenschoolse opvang gevestigd op het Zepp terrein van Mid-

delburg. We komen je gezellig ophalen met de bakfiets en als je groter bent mag je met ons meefietsen. We ontvangen je met 

een glimlach, bieden een luisterend oor en maken duidelijk dat bijna niets moet en bijna alles mag. Samen maken we veel ple-

zier, dat doen we met een breed aanbod aan activiteiten. Je kind mag zelf kiezen waar het zin in heeft. Buitenspelen, een span-

nend spel doen, een toffe workshop/activiteit of even rustig lezen? Het activiteitenprogramma en groepsregels stellen wij sa-

men met de kinderen op. Kinderen hebben recht om hun mening te geven. Op de Bso doen we daarom aan kinderparticipatie, 

we laten ze meepraten en meedenken. Zo leren we ze om te gaan met verschillende ideeën en wensen. We hebben een vaste, 

betrokken pedagogische medewerkster die elk kind kent en precies weet wat jouw kind nodig heeft. En een locatiemanager bij 

wie je altijd terecht kunt als je vragen hebt.  

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje kijken op onze locatie! Je bent van harte welkom! 

Tot snel op BSO de Zeppelin 

Podium 25 

Middelburg 

zeppelin@smallsteps.nl 
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