
10 September 2021

Nieuwsbrief en logo
Hierbij presenteren wij onze nieuwe Nieuwsbrief en ons nieuwe logo. De nieuwsbrief is in deze
opmaak beter te lezen op de mobiele telefoon en daardoor gebruiksvriendelijker. We hopen dat u
het mooi vindt. Heeft u tips of feedback, wij horen het graag.

Personeel
In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe leerkrachten zich aan u voor:

Krista Roelse
Misschien hebben jullie mij al rond zien lopen op Cypressenhof. Ik ben Krista Roelse - van der
Heijden en samen met juf Jolien geef ik les aan 8b. Iedere maandag en dinsdag sta ik voor de
groep, op donderdag geef ik les aan de taalklas voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Sinds 4 weken wonen wij in Middelburg. Voor onze verhuizing woonde ik samen met mijn man
Frank en zoontje Sam in Den Haag. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik vanuit Zeeland naar Den
Haag verhuisd om als leerkracht te werken op de Fontein. Met heel veel plezier heb ik daar
voornamelijk midden- en bovenbouw groepen les mogen geven. Om mijn kennis uit te breiden heb
ik verschillende cursussen en een de opleiding Nederlands als tweede taal gevolgd.
De eerste schoolweek heb ik enorm genoten van de fijne sfeer, de kinderen en natuurlijk het lesgeven op
Cypressenhof. Wie weet kom je mij nog eens tegen of word ik volgend schooljaar de juf van uw kind.

Anouk Mommer
Mijn naam is Anouk Mommer en ik ben dit schooljaar begonnen als leerkracht in de groepen 5a en 5c
van de Cypressenhof, naast juf Anne en juf Nelleke. Het is voor mij een tijdje geleden dat ik voor de
klas heb gestaan, maar ik ben zeer enthousiast om weer als leerkracht aan de slag te gaan. De
afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt bij de PZC, voornamelijk als eindredacteur. In die periode heb ik de
zij-instroom Pabo gedaan en mijn baan bij de krant een aantal jaren gecombineerd met lesgeven. Na
wat invalwerk op verschillende scholen kwam ik als vaste invaller terecht op Het Talent in Middelburg.
Daar heb ik langdurige vervangingen gedaan in alle bouwen. Zes jaar geleden moest ik daarmee uit
tijdgebrek stoppen. Maar het lesgeven is altijd blijven kriebelen. Nu mijn beide kinderen de deur uit zijn

en ik zeeën van tijd heb, heb ik besloten definitief over te stappen naar het onderwijs.  Ik heb er zin in!



Coronaperikelen
Helaas moesten wij woensdag vanwege een besmetting groep 7B in quarantaine
plaatsen. Hierdoor krijgen de kinderen uit deze groepen de rest van de week
thuisonderwijs. De verwachting is dat de regelgeving voor basisscholen gaat
veranderen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de veiligheid blijft gewaarborgd. Het is
een lastige afweging, die gemaakt moet worden door de beleidsmakers. We hopen voor
de kinderen dat het naar huis sturen van groepen snel niet meer nodig zal zijn.

Schoolfotograaf
Volgende week komt de schoolfotograaf. In de vorige nieuwsbrief kon u dit lezen. Wilt u
de broertjes en zusjesfoto laten maken, dan kunt u dit t/m vandaag doorgeven.

Ouder-kindgesprekken
Op dinsdag 21 september en donderdag 23 september vinden de
jaarlijkse afstemmingsgesprekken plaats. In dit ouder-kindgesprek
gaat het om de afstemming op de onderwijsbehoeften van uw kind.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind erbij is, omdat we willen
praten mèt en niet òver het kind. Gesprekken in deze vorm passen uitstekend bij onze
visie, waarbij wij kinderen eigenaar willen laten zijn van het eigen leer– en
ontwikkelingsproces. We willen de ouder-kindgesprekken voorwaarden op laten
plaatsvinden. De gesprekken duren 10 min. met een pauze van 5 min. Er mag één ouder
met het kind mee en er is een gezondheidscheck.
Omdat wij de gesprekken met de kinderen erbij voeren, willen wij deze plannen in de
middag tussen 14.45 en 18.00 uur voor de groep 1 t/m 4 met een uitloop tot 19.30 uur
voor de groepen 5 t/m 7 en 7C/8C. De groepen 8A en 8B hebben nu geen
afstemmingsgesprek, omdat zij direct na de herfstvakantie voorlopig adviesgesprekken
hebben en bij dezelfde leerkracht zitten. De planning van de gesprekken verloopt weer
via Parro. Op bovengenoemde dagen krijgen eerst de ouders van meerdere kinderen de
kans om in te schrijven. Daarna is het de beurt aan de andere ouders. In grote groepen
kan er ook nog een ander moment nodig zijn. Vandaag ontvangt u een
voorbereidingsformulier voor dit gesprek. Meer informatie volgt via Parro.

Goed van Start
In de startperiode van het schooljaar is er in de groepen speciale
aandacht voor het verankeren van een goede gewoontevorming in de
groep als basis voor de rest van het schooljaar. Zo gebruiken we klas- en
teambouwers om de groepssfeer te bevorderen. In de groepen 5 t/m 8
werken we hieraan volgens de methodiek ‘Goed van Start’. Daarbij is er
veel aandacht voor wat goed gaat in de groep, maken de kinderen
samen regels en bedenken ze ook wat er moet gebeuren als het niet

goed gaat. Hierdoor maken we kinderen zelf verantwoordelijk voor het stellen van
regels en afspraken. Dit zorgt ervoor dat zij zich meer samen verantwoordelijk voelen
om er zich aan te houden. Kortom: ‘SAMEN WILLEN WIJ EEN FIJNE GROEP ZIJN’.



Naschools sport- en spelaanbod

Vanaf volgende week start meester Martin met het organiseren van naschoolse
activiteiten. Op de dinsdagen starten we met een voetbaluurtje. Voor de groepen 3 t/m
5 begint het voetbaluurtje om 14.30 uur. De groepen 6 t/m 8 starten om 15.30 uur. De
voetbaluurtjes vinden plaats op het Cruyff Court en zijn op instuifbasis.
Op woensdagen gaan we met een groepje kinderen de wijk netjes houden tijdens onze
Troep groep activiteit. Deze activiteit is van 14.30 uur tot 16.00 uur. Aan deze activiteit
kunnen per week 8 kinderen meedoen. Opgeven hiervoor is verplicht. De link hiervoor
wordt verstuurd via Parro.
De donderdagen staan in het teken van sport en spel activiteiten in de gymzaal.
Op donderdag 23 september starten we met het Ridderspel voor de kinderen van de
groepen 5 t/m 8. Ook hiervoor moet je je opgeven. Het aanmelden gebeurt ook met een
link, die u via Parro ontvangt. Indien dit niet lukt kunt u de aanmelding mailen naar
m.vanvooren@onzewijs.nl
Bij heel slecht weer gaan de activiteiten buiten niet door.

Dinsdag 14 september voetbaluurtje groep 3 t/m 5 14.30 - 15.30 uur
voetbaluurtje groep 6 t/m 8 15.30 - 16.30 uur

Woensdag 15 september troep groep 14.30 - 16.00 uur
max 8 kinderen, aanmelden verplicht

Donderdag 16 september geen activiteit !!!

Dinsdag 21 september voetbaluurtje groep 3 t/m 5 14.30 - 15.30 uur
voetbaluurtje groep 6 t/m 8 15.30 - 16.30 uur

Woensdag 22 september troep groep 14.30 - 16.00 uur
max 8 kinderen, aanmelden verplicht

Donderdag 23 september Ridderspel groep 5 t/m 8 14.30 - 16.00 uur
max 30 kinderen, aanmelden verplicht

mailto:m.vanvooren@onzewijs.nl


Pauzesport en weerbaarheid

Pauzesport
Op donderdag organiseert meester Martin tijdens de middagpauze pauzespelletjes voor
alle groepen. Hierbij gaat het niet alleen om het samen bewegen, maar ook om de
teamvorming in de groep. Hoe zorg je dat je op elkaar kunt vertrouwen? Hoe houd je
rekening met elkaar? Hoe zorg je dat het spel voor iedereen leuk is? Kortom ook de
sociale vaardigheden krijgen tijdens de pauzesport veel aandacht. Meester Martin krijgt
bij de pauzesportactiviteiten hulp van de kinderen in groep 8, die per toerbeurt groepen
kinderen begeleiden bij het spel. Ook de pleinwacht ondersteunt bij de pauzesport. Zo
kan iedereen meedoen en wordt de pauze nog leuker!

Weerbaarheid
Op school geven wij al een aantal jaren de weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ in de
groepen 7 en 8. Dit schooljaar willen wij dit aanbod uitbreiden naar de groep 5 en 6. In
de groepen 6, 7 en 8 worden 8 lessen en in de groepen 5 worden 4 lessen ‘Rots en
Water’ gegeven. Volgende week starten de lessen op maandagmiddag in de groepen
8A en 8B. Vanaf half november zijn de groepen 7A en 7c/8c aan de beurt. De groepen
6A en 7B starten eind januari en vanaf begin april is het beurt aan de groepen 5 en 6B.
Wat is ‘Rots en Water’
‘Rots en Water’ is weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. De
ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is hierbij vooral een middel om
mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. De ‘rots’ staat voor
‘standvastigheid’ en ‘water’ staat voor flexibiliteit. Centrale thema’s in de
lessen zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Tijdens de lessen
wordt geprobeerd de rots-eigenschappen van de leerling in balans te laten
komen met de water-eigenschappen. Er wordt aandacht besteed aan het respecteren en
accepteren van jezelf en de ander. De kinderen leren eigen grenzen te stellen en te bewaken,
maar ook die van anderen te respecteren. Meester Martin en juf Jolien verzorgen de lessen.



Kunst- en cultuuraanbod
Vorig schooljaar is het grootste deel van het kunst- en cultuuraanbod door de
coronabeperkingen niet doorgegaan. Daarom bieden wij de groepen die vorig jaar een
aanbod hebben gemist, dit jaar een dubbel aanbod aan. Wij vinden een goed kunst- en
cultuuraanbod een belangrijk onderdeel van ons lesaanbod.
In september gaan de groepen 7 en 8 werken aan het project ‘Etty Hillesum: Worden
wie je bent’. In dit project staan de gedachten van Etty Hillesum centraal. De Joodse Etty
Hillesum schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog in dagboeken over haar persoonlijke,
spirituele en filosofische ontwikkeling. Het project bestaat uit een een workshop in de
Schouwburg en een gastles in de klas. de data vindt u in de agenda.
Op 28 september gaan de groepen 3 en 4 naar het Arsenaaltheater voor de muzikale
voorstelling met marionettentheater ‘Stuk’ van Theater Lapstok. De voorstelling is ‘s
morgens onder schooltijd en de kinderen gaan met de bus naar het Arsenaaltheater.
In het land van Pendule is het al 6 maanden winter. Niemand weet wanneer de winter
eindigt, want de koning heeft aan de winterwekker geprutst en deze is nu stuk. De lente
en de dieren blijven weg! Het is niet de eerste keer dat er in Pendule aan de
seizoenswekkers is geprutst. De Tijdhandelaar wil daarom enkel een laatste nieuwe
seizoenswekker geven als iemand vier lastige
opdrachten kan volbrengen…
De dappere jongen Daan weet zeker dat hij deze
opdrachten kan volbrengen, want hij is heel goed
in uitvinden. Als hij de winter kan stoppen, hoeft
hij niet de allerlaatste boom in het land om te
hakken voor haardhout, de boom waar zijn vriend
Mees altijd een nest bouwt als de lente begint. Hij
vertrekt naar Smulstad, Miststad, Stinkstad en
Vlamstad en ontdekt waarom de mensen aan de
wekkers prutsen… Zal het Daan lukken de winter
te stoppen en de lente te laten beginnen?
De data voor de andere groepen zijn nog niet bekend en hoort u nog van ons.

Naschoolse aanbod Brede school
Handige Handjes is een stoere knutselactiviteit voor meiden. Elk blok van 5 lessen werk
je aan een opdracht en maak je gebruik van hout, metaal, ijzerdraad, stof en nog veel
meer. Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan langs op woensdag 15 september.
Elke woensdag vanaf 15 september van 14.30 - 16.00 uur, kosten: € 5 per 5 lessen.
Aanmelden via www.bredescholenmiddelburg.nl en dan kopje Brede School Zuid.

Typecursus
De typecursus voor leerlingen in groep 6 t/m 8 gaat door. Bij deze nieuwsbrief ontvangt
u een brief met meer informatie. Opgeven kan nog want er kunnen nog kinderen bij.

http://www.bredescholenmiddelburg.nl




 

 

 

 

 

 
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin 
Schrijf nu in want vol = vol! 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 

Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 

Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: maandag 4 oktober 2021 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Leslocatie: BS Cypressenhof, Rentmeesterlaan 245 4336 EL MIDDELBURG 
 

Prijs 
185 euro (incl. examen) 
 

Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, 
wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 

 
De klassikale cursus van de Typetuin 
• Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  

• De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 

• Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  

• Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online 
berichtenmodule. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

• Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. 
Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van 
zijn of haar eigen leerproces. 

 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
mailto:info@typetuin.nl


2 oktober 2021
(online) workshops en shows door heel Zeeland



We hebben weer een bomvol programma tijdens onze 
Wetenschapsdag op zaterdag 2 oktober 2021 van 09.30 tot 
16.30 uur. Er is zowel vanuit huis als in verschillende Zeeuwse 
Bibliotheken van alles te doen voor kinderen vanaf 6 jaar! 
Deelname is gratis. Voor alle activiteiten moet vooraf worden 
ingeschreven. Dat kan t/m 15 september via dezb.nl.

Workshops online 
Doe online vanuit huis - eventueel samen met je vriendjes - mee 
aan super toffe workshops zoals ‘wetenschap voor detectives’, ‘tijd 
voor slijm’ en nog veel meer. Natuurlijk mét Wetenschapsdoosje 
met daarin alle benodigde materialen, vooraf af te halen bij een 
bibliotheek bij jou in de buurt.

Workshops op locatie 
Sommige van de online workshops kun je ook in de bieb volgen. 
Gezellig samen met andere kinderen lekker knutselen bij het grote 
scherm met daarop de professor die je alles uitlegt.

Mad Science show: Wonderen van beweging 
Of je bezoekt de grote Wetenschapsshow ‘Wonderen van Beweging’. 
Hierin komen de drie wetten van Newton op spectaculaire wijze 
aan bod.  

Inschrijven voor de (online) workshops en/of de show 
kan t/m 15 september via dezb.nl.

https://www.dezb.nl
https://www.dezb.nl

