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AGENDA APRIL   Di. 20 en Wo. 21 april IEP-Eindtoets gr. 8 

Wo. 14 april  Praktisch verkeersexamen gr. 7 Vr. 23 april Koningsspelen 

Vr. 16 april Gevonden voorwerpen 26 april—7 mei Meivakantie  

Personeel 
Komend schooljaar zullen juf Chloé Wisse en meester Ray-
mon Schoonen aan onze school verbonden blijven. Zij zijn 
beiden benoemd in de beschikbare vacatureruimte. Mees-
ter Raymon werkt nu vanuit de invalpool bij ons en juf 
Chloé rond dit jaar haar PABO-opleiding af met haar LIO-
stage bij ons op school. Wij zijn hier erg blij mee en felici-
teren hen van harte met hun benoeming. In de komende 
periode komt er meer informatie over de groepsindeling 
voor volgend jaar en de personeelsmutaties. 

Pasen 
Met Pasen genoten we samen van een de gezamenlijke 
lunch met een heerlijke krentenbol en de zelf gekweekte 
tuinkers. De paasvieringen waren sfeervol. We zongen lied-
jes en luisterden naar het paasverhaal. Het was een mooie 
afsluiting van de tijd voor Pasen. 

 

Eindtoets IEP 
Op 20 en 21 april wordt de eindtoets voor het basisonder-
wijs gehouden. Bij ons op school is dat de IEP-eindtoets. De 
kinderen van de groepen 8 zullen deelnemen aan de eind-
toets. De resultaten van de eindtoets geven een beeld  hoe 
ons onderwijs op de gebieden taal, rekenen en lezen zich 
verhoudt in vergelijking met  scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie. Daarnaast kan een sterk verbeterd 
resultaat t.o.v. eerdere resultaten in bepaalde gevallen 
leiden tot een hoger schooladvies. Wij wensen alle kin-
deren veel succes toe bij het maken van de toets. 

Vanwege de bijzondere coronaomstandigheden zal de in-
spectie de resultaten niet gebruiken ter beoordeling van de 
opbrengsten van scholen. 

Gevonden voorwerpen 
Er zitten weer flink wat spullen in de gevonden voorwer-
penmand. Op vrijdag 16 april kunt u kijken of er spullen 
van uw kind bij zijn. De spullen worden vanaf 14.00 uur 
uitgestald tegen de muur van de gymzaal. Daarna worden 
de spullen opgeruimd. 

Corona en testen 
Regelmatig zijn er in de media berichten over zelftesten en de 
inzet hiervan op scholen. Zelftesten worden op school niet in 
gezet voor kinderen. Testen van kinderen is een verantwoor-
delijkheid van ouders en dient door een deskundige te wor-
den uitgevoerd. Vooralsnog komt een zelftest voor volwasse-
nen en kinderen niet in de plaats van de GGD test! Zelftesten 
zijn uitsluitend preventief bedoeld in situaties waarbij er geen 
klachten zijn  of er geen nauw contact heeft plaatsgevonden 
met een positief getest persoon. Een negatief testresultaat 
van een zelftest betekent dus niet dat uw kind naar school 
mag, als het anders thuis zou moeten blijven. Een test uitge-
voerd door de GGD blijft bij klachten of nauw contact dus 
noodzakelijk!  
Om de testuitslag snel te kunnen bekijken, is het nodig om 
een DigiD voor uw kind aan te vragen, maar dat is online snel 
te regelen. De testuitslag is vaak het snelst beschikbaar op 
mijnadrz.nl.  

Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april doen we met de Brede 
school Middelburg-Zuid mee met de Konings-
spelen. Door de coronamaatregelen vieren we 
dit deze keer zonder gezamenlijke openingsdans op het 
plein bij het Palet en is er geen Koningslunch op de scho-
len. Wel hebben we een programma voor de kinderen per 
school. De groepen 1/2 spelen op het springkussen. De  
groepen 3 en 4 hebben een hindernisbaan en wieltjesdag. 
Voor de groepen 5 en 6 is er een hindernisbaan en zijn er 
diverse beweegclinics. Ook voor de groepen 7 en 8 zijn er  
beweegclinics. We verwachten alle kinderen in een spor-
tief (oranje) tenue. Zo kunnen we er toch een feestelijke 
dag vol beweging en plezier van maken.  

WO II-route 
Groep 8A ging op woensdag 7 april op WOII route. Het 
was een koude, maar gezellige en leerzame dag. Compli-
ment voor de inzet van de kinderen!  



1 april 
Op Omroep Zeeland was onze 1 april grap te lezen onder ‘Dit zijn de beste Zeeuwse 1 april-grappen’ 
met de tekst: 
De basisschool het Cypressenhof in Middelburg had ook een goeie: vanwege de blokkade van het Suez-
kanaal door het containerschip Ever Given was de levering van wc-papier niet binnengekomen. Ouders 
moesten daarom hun kroost vandaag een rol wc-papier meegeven met hun naam erop.  
Veel kinderen hadden een wc-rol meegenomen en dachten dat het een grap was, maar met een bezoekje van de directeur aan 
alle klassen werd het toch nog even serieus. We hebben er vooral heel veel plezier om gehad. Iedereen bedankt voor de mede-
werking aan het welslagen van deze grap. 
Ook in De Faam werd er aandacht aan onze grap besteed. Hieronder het bericht: 
 



Hee aanstormend talent, 
 

Op zaterdag 24 april organiseren wij een supergave hoc-
key clinic in samenwerking met Hockey Club Walche-
ren. Wij zouden het hartstikke leuk vinden als jullie alle-
maal komen. Vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Bovendien geven we maar liefst 
20 vrijkaarten weg voor Mini Mundi! 
Wil je meedoen met deze gave clinic en lekker buiten 
sportief bezig zijn? Meld je dan snel aan via https://
tinyurl.com/royalclinic of scan de QR-code in de bijlage. 
Geef bij het inschrijven ook meteen even aan of je een 
vriendje of vriendinnetje meeneemt. Wij hebben er in 
ieder geval onwijs veel zin in en hopen jullie allemaal op 
zaterdag 24 april te zien op HC Walcheren. Het event zal 
starten om 10.00 uur en rond 14.00 uur klaar zijn. Wij 
zorgen voor voldoende hockeysticks én natuurlijk voor 
iets lekkers te eten en te drinken. Hopelijk tot de 24ste! 
 

Met sportieve groet, 
Faas, Noa, Tycho en Thymen  



 


