Cypressenhof
Christelijke Basisschool

Onderdeel van Onze Wijs

Nieuwsbrief
22 oktober 2021

In deze nieuwsbrief:
>

Coronaperikelen

>

Inloop

>

Nationaal schoolontbijt

>

Gezonde school en gratis schoolfruit

>

Pleinweek

>

En nog veel meer...

Coronaperikelen
Zo vlak voor de herfstvakantie hebben we op
school te maken met een coronauitbraak in groep
8b. De groep zat t/m dinsdag in quarantaine en 14
kinderen en 1 leerkracht zijn positief getest.
In overleg met de GGD hebben we daarom besloten de rest van de week thuisonderwijs te verzorgen. We hopen dat we na de herfstvakantie zonder
besmettingen weer allemaal naar school kunnen.
De voorlopig adviesgesprekken voor groep 8b zijn
verplaatst naar de week van 15-19 november.

De ervaring leert ons dat een zelftest in veel
gevallen een indicatie van een besmetting geeft,
maar dat het resultaat niet altijd juist is. Een
PCR-test blijft dus noodzakelijk om een besmetting echt vast te kunnen stellen. We vragen u nu
het aantal besmettingen landelijk weer toeneemt
alert te zijn op coronagerelateerde klachten en
bij twijfel uw kind te laten testen. Zo kunnen we
samen voorkomen dat er onnodig groepen in
thuisquarantaine moeten.

Inloop

De enquête voor de inloop heeft bijna 60 reacties
opgeleverd.
Zo’n 60% is tevreden met de inloop en 55% wil het
graag zo houden. 32% ziet het liever anders met
daarbij diverse ideeën.
1. Twee momenten per week.
2. zonder inschrijving werken.
3. onderscheid onderbouw/bovenbouw maken.
4. vrije inloop.
Vanwege de toenemende besmettingen en omdat
de ervaringen bij de groepen 1 t/m 4 nog maar
beperkt zijn, willen we de inloop tot de kerstvakantie
nog zo houden. Na de kerstvakantie willen we dan
opnieuw een enquête uitzetten of het bevalt. We
nemen de link per groep op in de Nieuwsbrief, omdat
in Parro de link naar achteren verdwijnt. Dat maakt
het makkelijker om in te schrijven. We merken
wel dat het fijn is om u weer in de klas te kunnen
ontmoeten. U kunt inschrijven via onderstaande
groepslinks.
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Nationaal
schoolontbijt
Op donderdag 4 november
doen wij weer mee aan het
Nationaal schoolontbijt. Goed
ontbijten is een onderdeel van
gezonde voeding. Dat vinden
wij als sCoolsport school erg
belangrijk. De kinderen krijgen bij de start een ontbijt op
school. Hiervoor moeten de
kinderen van de groepen 3 t/m
8 op woensdag 3 november zelf bord en bestek
meenemen. Voor kinderen met een dieet kunt u
contact opnemen met juf Eveline (groep 4A). Voor
meer informatie en leuke tips kunt u kijken op
www.schoolontbijt.nl. Verderop in dit infobulletin
kunt u meer informatie lezen over het schoolontbijt.

Altijd een

gezond ontbijt!
Informatie voor ouders
Deze informatie ontvang je, omdat de school van je
kind(eren) in de week van 1 tot en met 5 november
meedoet aan het Nationaal Schoolontbijt. Je leest hier
alles over dit gezellige en educatieve ontbijtevenement.

Wanneer ontbijt
je kind op school?
De school van jouw kind(eren)
doet mee aan het Nationaal
Schoolontbijt op 4 novembe
r.
Die dag mogen je kinderen
dus voor één keer zonder
ontbijt naar school!

Wat is het Nationaal Schoolontbijt?
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in
heel Nederland samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les
over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier
hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.

Donderdag
4 november

Meer informatie vind je op

www.schoolontbijt.nl

De 4 B’s

Wij willen jullie vragen om
jullie kind(eren) de 4 B’s
mee naar school te geven
op de dag van het Nationaal
Schoolontbijt. De 4 B’s
bestaan uit bord, beker,
bestek en bakje.

De ontbijtkrant

Speciaal voor de 19e editie van het Nationaal Schoolontbijt
hebben we een Ontbijtkrant gemaakt boordevol spelletjes, recepten
en informatie over een gezond ontbijt. Er valt veel te vertellen en te
leren over gezond ontbijten.
De dag starten met een ontbijt klinkt heel logisch. Maar waarom
is dat eigenlijk zo belangrijk? En wat is een gezond ontbijt? Een
antwoord op deze vragen vind je binnenkort in de Ontbijtkrant op
www.schoolontbijt.nl/lesmateriaalcategorie/alle/.

Wat staat er dit jaar op tafel?
VOLKORENBROOD

Bij het Nationaal
Schoolontbijt hoort vers
brood van een ALDI bakker
of een ambachtelijke
bakker uit de buurt.
Kinderen kunnen kiezen
uit volkorenbrood,
volkorenbollen en minivolkorenkrentenbolletjes.
Volkorenbrood is immers
de broodsoort met de
meeste vezels, vitamines
en mineralen. www.brood.net

BOSVRUCHTEN CONFITURE

Bonne Maman Confiture is een extra jam
voor de echte genieters. Bereid in Frankrijk
volgens authentieke receptuur, van zorgvuldig
geselecteerd fruit van de allerhoogste kwaliteit.
Een jam zoals (groot)moeder hem zou maken,
met liefde en de beste ingrediënten: heerlijke stukjes smeltend
fruit voor een ongekende pure fruitsmaak, in een traditionele
glazen pot, met een handgeschreven etiket en natuurlijk met
de rood wit geblokte deksel. Heerlijk op een volkoren boterham!
www.bonnemaman.nl

HALFVOLLE YOGHURT

Yoghurt is rijk aan eiwit en een bron van
calcium; voedingsstoffen die kinderen
nodig hebben voor een gezonde groei en
de ontwikkeling van hun botten. Magere en
halfvolle yoghurt staan in de Schijf van Vijf.
Bij het Nationaal Schoolontbijt staat halfvolle
yoghurt op tafel. www.zuivelonline.nl

GLUTENVRIJ BROOD

Scholen konden glutenvrij brood
bestellen voor kinderen met een
glutenintolerantie. Het glutenvrije
bruinbrood van Bakker Leo bevat
net zoveel vezels, eiwitten en
andere voedingsstoffen als normaal
volkorenbrood. En de smaak en
textuur is niet van traditioneel brood te
onderscheiden. www.bakkerleo.nl

VOLKOREN MATZECRACKERS

Hollandia MatzeCrackers Volkoren passen
bij een verantwoord ontbijt. Gemaakt
met volkoren tarwemeel, geroosterde
tarwekiemen én helder drinkwater, zonder
verdere toevoegingen. De MatzeCrackers zijn
heerlijk knapperig en te beleggen met kaas,
jam of appelstroop. www.hallandiamatzes.nl

HALFVOLLE MELK

Melk levert goede voedingsstoffen, zoals
eiwit, vitamines B2 en B12 en calcium. En die
hebben kinderen nodig voor een goede groei
en de ontwikkeling van hun botten. Magere en
halfvolle melk staan in de Schijf van Vijf. Bij het
Nationaal Schoolontbijt staat halfvolle melk op
tafel. www.zuivelonline.nl

THEE

Thee zonder suiker staat in de Schijf van
Vijf. In de Pickwick Fruit Fusion Variatie
Box zonder cafeïne zitten de smaken
Kers & Zwarte bes, Framboos & Aardbei,
Mango & Sinaasappel en Citroen & Ananas.
www.pickwick.nl

HALVARINE

Halvarine bevat essentiële vetten en is
een belangrijke bron van de vitamines
A, D en E. Blue Band Goede Start! bevat
acht vitamines en extra calcium. Dagelijks
gebruik van Blue Band Goede Start! is
een makkelijke en smakelijke manier om
deze gezonde voedingsstoffen binnen te
krijgen. www.blueband.nl

KAAS 30+

Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine
B12 en mineralen als calcium, fosfor,
magnesium en zink. Kaas is bovendien
een bron van vitamine B2 en selenium.
Bij het Nationaal Schoolontbijt staat
30+ kaas op tafel. Deze kaas met niet te veel zout past in een
gezond voedingspatroon. www.zuivelonline.nl

KOMKOMMER

Groenten leveren veel gezonde voedingsstoffen. Het Voedingscentrum adviseert
daarom 250 gram groente per dag
te eten. Je kunt je dagelijkse portie
groente natuurlijk spreiden over de dag.
Daarom zit er in het ontbijtpakket ook
een lekkere frisse komkommer.
www.voedingscentrum.nl

EIEREN

Regelmatig een ei eten is heel gezond.
Eieren zijn namelijk een belangrijke bron van
eiwitten, vitamines en mineralen en passen
daarom in een gezond voedingspatroon.
Bovendien kun je met eieren eindeloos variëren.
www.blijmeteenei.nl

RINSE APPELSTROOP

In één beker van Frutesse RinseAppelstroop zijn maar liefst 9 appels
verwerkt. Frutesse stopt het allermeeste
fruit in haar appelstropen. En dat proef je
ook. Aan de Rinse-Appelstroop wordt wat
extra ijzer toegevoegd. Twee boterhammen
leveren dan ook al 50% van de Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) ijzer.
www.frutesse.nl

APPELS

Fruit levert veel verschillende voedingsstoffen,
zoals vitamines, mineralen en vezels. Het
Voedingscentrum adviseert kinderen en
volwassenen om elke dag 2 stuks fruit te
eten. Het ontbijtpakket van het Nationaal
Schoolontbijt bevat daarom ook appels.
www.voedingscentrum.nl

Jong geleerd, is oud gedaan!
Gezond eten wordt al op jonge leeftijd aangeleerd en jij als ouder hebt daarin een
centrale rol: goed voorbeeld doet volgen! Ontbijten is onderdeel van gezond eetgedrag.
Kinderen hebben (net als jij) energie nodig om op gang
te komen en na een gezond ontbijt kunnen ze zich beter
concentreren op school. Samen de dag beginnen met
een ontbijt is niet alleen heel gezellig. Je geeft gelijk
het goede voorbeeld. Aan tafel is de beste plek om te
ontbijten, veel beter dan voor de TV. Als een kind eten
associeert met gezelligheid, wordt eten makkelijker.
Bovendien zijn we voor de TV niet alleen bezig met eten,
waardoor we gemakkelijker te veel eten.

Samen sterk voor
een gezond ontbijt
Een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Dat is
onze missie! Daarin worden wij gesteund door Jongeren
op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de
Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het Voedingscentrum
helpt ons bij de gezonde samenstelling van het
ontbijtpakket en de inhoud van het lesmateriaal.
Onze Superpartner ALDI levert dit jaar een groot
deel van de volkorenbroden, volkorenbollen en minivolkorenkrentenbolletjes voor onze ontbijtpakketten.

Ook langzaam eten en goed kauwen zijn heel belangrijk.
Anders ben je gelijk vergeten dat je hebt ontbeten. Neem
daarom de tijd om te ontbijten en probeer vaste tijden
aan te houden. Door regelmaat in te bouwen voorkom
je dat kinderen tussen de maaltijden door trek krijgen.
Moeite met opstaan? Maak het ontbijt dan ’s avonds klaar
en bewaar het in de koelkast. Dat scheelt tijd, maar geeft
je alsnog de voordelen van gezellig samen ontbijten!

Gezond ontbijten doe je zo
1. Kies uit elk vak van de Schijf van Vijf een product,
en voilà: een gezond ontbijt
2. Niet altijd zin in hetzelfde? Wissel lekker af tussen
volkorenbrood en yoghurt met fruit.
3. Zoet en toch gezond? Beleg brood eens met
aardbeien of plakjes kiwi en banaan.
4. In kleine stapjes gezonder? Verruil je witte boterham
voor een bruine of bruin voor volkoren!
5. Fris aan het ontbijt? Iedereen kikkert op van frisse
tomaatjes of schijfjes komkommer.

Via deze weg willen we ALDI, die naast het leveren van
brood ook de volledige logistieke organisatie faciliteert,
nogmaals bedanken voor hun steun aan ons streven
om de jonge generaties gezond te leren ontbijten.
Meer weten over ALDI als onze superpartner kijk
dan op www.schoolontbijt.nl/partners.

Aandacht voor allergieën
Het Nationaal Schoolontbijt is een feest voor iedereen. Bij het samenstellen van ontbijtpakket houden we
daarom rekening met veel voorkomende allergieën en intoleranties. We zorgen voor voldoende variatie,
zodat ook kinderen met een voedselallergie of –intolerantie voldoende keuze hebben om gezellig en gezond
mee te ontbijten. Op www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/ontbijtpakket vind je ook informatie over de
allergenen in de ontbijtproducten. Meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt en allergieën vind je op
www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/allergieen/.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij de school van je kind(eren) en bij
de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt: info@schoolontbijt.nl.
Volg ons ook op Facebook en beleef het Nationaal Schoolontbijt mee!

Gezonde school en

gratis schoolfruit
Onze school mag meedoen met

EU-Schoolfruit

2021-2022. Vanaf 15 november tot 17 april worden
er wekelijks drie soorten groentes en fruit geleverd
op school. Op drie dagen is er extra fruit of groente
beschikbaar voor de kinderen. De exacte dagen
worden nog bekend gemaakt. In de volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie.

Pleinweek

We hadden een prachtige Pleinweek. Alle activiteiten konden dankzij het gunstige weer doorgaan.
Het was fantastisch dat zoveel ouders (zelfs opa’s
en oma’s) met de activiteiten konden meedoen.
Ook de verloting was een groot succes. Het was
natuurlijk spannend wie de hoofdprijs ‘een
chromebook’ zou winnen. Boudewijn en Floris
waren de gelukkige winnaars. Alle prijzen zijn
inmiddels opgehaald en wij feliciteren alle prijswinnaars van harte. Wij bedanken alle sponsors
van de prijzen m.n. Cloudwise, Groenrijk en Minet.
Met de opbrengst van de boekenmarkt erbij en het
restant wat nog over was, is er nog ruim € 7.500
om het plein verder te vergroenen en uitdagender
te maken. Iedereen die heeft geholpen om van de
Pleinweek

een

succes te maken,
hartelijk dank!

Djembé Workshops
groepen 7 en 8

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat er dit jaar
een verbreding van het cultuuraanbod wordt aangeboden. In de periode tot de kerstvakantie zullen
er Djembé Workshops worden aangeboden aan
de groepen 7 en 8. De lessen worden in december
afgesloten met een presentatie waarbij u ook als
ouder welkom bent. In de volgende Nieuwsbrief
volgt hierover meer informatie.

Naschools aanbod
Sport- en spelactiviteiten
Het naschools programma met begeleiding van
meester Martin voor de periode herfst tot kerst
is bekend. U leest het gehele programma hier:
programma sport- en spelactiviteiten. U kunt uw
kind opgeven voor deelname aan de activiteiten
via de link in het bovenstaande document.

Workshops fimoklei
De data voor de workshops
Fimoklei zitten helemaal vol.
Er zijn al extra data toegevoegd, zodat meer kinderen
kunnen deelnemen. De toegevoegde data zijn 9 en 10
november.
Opgave kan via l.adriaanse@onzewijs.nl

Kookkoters
Alle kookliefhebbers opgelet! Ook de kookclub
voor kids, de Kookkoters, is weer bezig.
Wil je graag leren hoe je een lekkere en gezonde
maaltijd bereidt in een professionele keuken?
Zit je in groep 6 t/m 8? Heb je dinsdagmiddag tijd
van 15.30 tot 17 uur?
Onder enthousiaste leiding van begeleider John
leer je in drie middagen de fijne kneepjes van het
vak. En aan het eind van elke middag eet je samen
alles op. Zin om je kookkunsten naar boven te
halen? Meld je gauw aan via: https://bredescholenmiddelburg.nl/locaties/brede-school-zuid

Handige Handjes
Stoere meiden opgelet! De Handige Handjes is
een knutselclub voor meiden. Niet zomaar een
knip en plakclub, maar eentje met power! Elk blok
van 5 lessen werk je aan een opdracht en maak je
gebruik van hout, metaal, ijzerdraad, stof en nog
veel meer.
Vier enthousiaste begeleidsters helpen je met
zagen, hameren en andere vaardigheden die je
nodig hebt. Elke woensdag van 14.30 tot 16.00 uur
Voor meiden uit groep 5 t/m 8
Ivm inkopen van materiaal is vooraf aanmelden
handig!
Dat kan via: https://bredescholenmiddelburg.nl/
locaties/brede-school-zuid

Inleveren bonnetjes

kinderboeken

De bonnetjes van aangeschafte boeken bij De
Drukkerij kunnen t/m woensdag 3 november
nog worden ingeleverd in de doos in de hal bij de
hoofdingang. Voor 20% van het bedrag mogen we
nieuwe boeken aanschaffen. Doet u mee?

Inschrijvingen
Regelmatig komen er nieuwe inschrijvingen
binnen. Is uw kind drie jaar en heeft u uw kind
nog niet ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen? Voor de inzet van onze formatie
is het belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel
kinderen aangemeld worden. U kunt een inschrijfformulier vragen bij de directeur of dit via de
website aanvragen.

Privacyvoorkeuren
aangeven

Ieder schooljaar heeft de school toestemming
nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin
van het schooljaar vragen wij u daarom om toestemming. Wij vragen u uw voorkeuren door te
geven via Parro voor 1 november a.s. U heeft uw
voorkeuren vorig jaar doorgegeven via het privacyformulier, nu vragen wij u uw voorkeuren via Parro
te controleren.
U kunt dit doen via de volgende stappen:

- Ga naar het tabblad ‘Instellingen’.
- Tik

op

Profiel

en

scroll

naar

het

kopje

‘Mijn kinderen’.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes achter het kind.
- Parro neemt de voorkeuren over zoals de school
die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt
dit voor de school automatisch geadministreerd
in ParnasSys, ons leerlingenadministratiesysteem,
zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Heeft u op 1 november geen voorkeuren doorgegeven, dan gaan wij ervan uit dat u toestemming
geeft.

AGENDA

Ma. 25 okt. t/m vr. 29 okt.
Herfstvakantie

Ma. 1 nov. t/m vr. 5 nov.
Voorlopig adviesgesprekken gr. 8a en 8c

Do. 4 nov.
Nationaal schoolontbijt

Di. 2, 9 en 16 nov.
Djembé Workshops
gr. 7 en 8

Ma. 15 nov.
Archeoloog in de klas gr. 5/6

Ma. 15 nov. t/m vr. 19 nov.
Voorlopig adviesgesprekken gr. 8b

Wo. 17 nov.
Studiedag, kinderen vrij
Bewegings-/sportaanbod

23 en 25 nov.
Rondleiding Zeeuws Archeologisch depot
groep 5/6

Wo. 24 nov.
Voorleeswedstrijd

KOM
JIJ
OOK?

KOM DEZE HERFSTVAKANTIE
BROODJES BAKKEN, ZWEMMEN,
KNUTSELEN & NOG VEEL MEER!

Aanbod

Vragen?

Ook deze schoolvakantie organiseren
diverse organisaties tal van leuke
activiteiten voor de kids! Zo worden er
activiteiten georganiseerd door de ZB,
Speelhof Hoogerzael, Optisport,
Kinderboerderij de Klepperhoeve, TTC
Middelburg en Welzijn Middelburg.

Heb je een vraag over één van de
activiteiten? Neem dan contact op met de
desbetreffende aanbieder.

Hoe werkt het?
Voor deelname wordt soms een kleine
bijdrage gevraagd, sommige activiteiten
zijn gratis. Aanmelden is voor veel
activiteiten verplicht, anderen zijn op
instuif. Ga naar:
www.bredescholenmiddelburg.nl en klik op
vakantieactiviteiten. Scroll door het aanbod
en meld je aan voor één van de activiteiten.
Na aanmelding ontvang je een
bevesteging op je mail.

Heb jij je opgegeven voor een activiteit,
maar kun je niet komen, laat het ook dan
even weten!

