24 september 2021

Personeel
In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe leerkrachten zich aan u voor:
Sanne Dorland
Ik ben Sanne Dorland, getrouwd met Stefan en samen trotse ouders van onze 2 zoons Finn (7,5) en
Ravi (5). Bijna 10 jaar werkte ik in de kinderopvang, voornamelijk op peutergroepen en verschillende
buitenschoolse opvang locaties. Het onderwijs heeft mij altijd aangesproken doordat mijn ouders ook
werkzaam zijn geweest als leerkracht. Nu kwam deze kans voorbij om zelf kennis te gaan maken met
het onderwijs en wil ik mezelf verder gaan ontwikkelingen op dit vakgebied. Blij ben ik dat ik deze kans
krijg binnen het Cypressenhof en hoop ik samen met de leerkrachten, de kinderen en u een mooie en
leerzame uitdaging aan te gaan!
Desiree Leenhouts
Mijn naam is Desiree Leenhouts en ik ben 19 jaar. Vorig schooljaar ben ik afgestudeerd aan de mbo
opleiding onderwijsassistent niveau 4. Afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen op Cypressenhof
en dit is mij goed bevallen. Ik stond in groep 3b en heb hier veel geleerd, daarom heb ik ervoor
gekozen om mijn volgende opleiding hier ook te starten. Ik ga nu een werkend leren traject in en ik
zal vnl. in de groepen 3 en 4 werkzaam zijn. Hier ondersteun ik vooral de leerkrachten en houd ik mij
bezig met verschillende taken. Mijn interesses liggen vooral bij het werken met kinderen en in mijn
vrije tijd vind ik het leuk om dingen met mijn vrienden te doen of om lekker te gaan sporten. Ook dit
schooljaar hoop ik weer veel bij te leren en de kinderen een extra stukje ondersteuning te bieden.
Ivana Moeleker
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Ivana Moelijker, ik ben 19 jaar en ik woon in Heinkenszand. In
2020 ben ik begonnen aan de BOL opleiding onderwijsassistent aan het Scalda te Goes en sinds dit
jaar ben ik overgestapt naar de BBL opleiding, omdat ik mij graag in de praktijk verder wil ontwikkelen.
Ik heb veel ervaring opgedaan door stage te lopen op diverse basisscholen. Dit schooljaar ben ik
werkzaam op de Cypressenhof en zal ik een leerwerktraject volgen als onderwijsassistent in de
verschillende groepen 5 en 6. Ik zal aanwezig zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. In
mijn vrije tijd ga ik graag uit eten, shoppen en ben ik bezig met het verzamelen van sneakers. Ik kijk er
heel erg naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en ik hoop er samen met alle leerlingen,
ouders en collega’s een leuke tijd van te maken.

Ouder-kindgesprekken
Het was fijn u als ouder te kunnen ontmoeten tijdens de ouder-kindgesprekken. Voor
sommige ouders was het een eerste kennismaking met de leerkracht van hun kind.
Enkele ouders gaven aan het jammer te vinden dat er maar één ouder mee mocht. Dat
begrijpen wij heel goed. We vragen uw begrip hiervoor. Ook wij missen het informele
contact nu ouders de school niet binnen mogen. Wij zijn blij dat we stapsgewijs meer
ouders in school mogen ontvangen. Heeft u vragen, schroom dan niet om contact op te
nemen met de leerkracht van uw kind.

Informatiemomenten
In deze periode van het schooljaar vinden de informatiemomenten plaats. In de groepen
1-4 doen we dit door ouders mee te laten doen met een deel van het programma. Voor
de groepen 1-2 zijn er 5 momenten gepland, waarbij u als ouder tussen 8:30 uur en 9:15
uur in de klas mag kijken. Er mogen maximaal 5 ouders per keer inschrijven. Via Parro
heeft u hierover eerder deze week een bericht ontvangen.
Voor de groepen 3-4 zijn er 5 à 6 momenten gepland waarbij u van 13:30 tot 14:15 uur
in de klas kan komen kijken. Ook hier is deze week een bericht over verstuurd via Parro.
Voor de groepen 7-8 is er een informatieavond gepland op 5 oktober en voor de
groepen 5-6 wordt deze gehouden op 6 oktober. Deze zal starten om 19:00 uur. Per kind
mag er dan maximaal 1 ouder naar school komen.

Inloop en looproutes
Wij hebben u al laten weten, dat we de gespreide tijden gaan loslaten en m.i.v.
maandag 27 september overgaan naar de normale schooltijden (8:30-14:15 uur).
Hierdoor is er ook weer een inloopmoment vanaf 8:20 uur. Op dit moment willen we
nog niet alle ouders / verzorgers gelijktijdig in school te ontvangen. We willen dit als
experiment gespreid gaan doen. Vanaf 27 september is het voor de groepen 5 t/m 8
mogelijk om met uw kind mee de klas in te gaan. We willen met maximaal 5 ouders /
verzorgers per groep in de klas zijn. Er is dan voor iedereen 1x per week de mogelijkheid
om even in de klas te kijken. Via Parro is er deze week een bericht verstuurd met daarin
een link naar de inschrijflijsten. De groepen 1-2 hebben hun inloop gekoppeld aan het
informatiemoment. Voor deze groepen is er tijdens de informatiemomenten geen apart
inloopmoment. Zij starten na de informatiemomenten, op 18 oktober met de inloop. De
groepen 3-4 starten ook met inloop na hun informatiemoment, dit is vanaf 11 oktober.
Via Parro zal dit met u gecommuniceerd worden.
De looproutes op het plein zijn vanaf maandag niet meer van toepassing. U kunt zelf de
in- en uitgang kiezen. Voor de ouders van de groepen 1/2 blijft het ophalen hetzelfde.
Ook de ouders van de groepen 3 mogen op het plein wachten om hun kind op te halen.
De ouders van de groepen 4 t/m 8 wachten buiten het hek. Spreek een vaste plek af als
u uw kind ophaalt. Zo houden we samen de situatie op het plein overzichtelijk. We
proberen dit tot de herfstvakantie uit en horen graag wat u ervan vindt.

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij extra
aandacht aan plezier in lezen. Kinderen maken
kennis met nieuwe kinderboeken en in elke groep
mogen

er

enkele

nieuwe

boeken

aangeschaft

worden.
Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil.’ Met dit
thema wil de organisatie benadrukken dat boeken
kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over
wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht
welke beperkingen daar misschien aanzitten in het
echte leven.
Op woensdag 7 oktober openen we de Kinderboekenweek in alle groepen. In de
groepen 1 t/m 4 gaan de kinderen speuren naar beroepenattributen bij het spel ‘Raad
het beroep’. In de groepen 5 t/m 8 speuren de kinderen naar rebussen en lossen ze
rebus op. Tijdens de Kinderboekenweek werken we met ‘Schrijver in beeld’. Op deze
manier komt er in elke klas een schrijver digitaal op bezoek. De bijbehorende boeken zijn
aangeschaft. We zijn ontzettend blij dat ouders weer welkom zijn. Tijdens de
Kinderboekenweek nodigen we ouders graag uit om over hun beroep te komen vertellen
of voor te lezen in de klas. Via Parro ontvangt u hierover meer informatie.
Dit jaar is er weer een prijsvraag voor kinderen thuis. Kinderen mogen een poster
ontwerpen over een favoriet beroep. Per cluster is er een boekenbon te winnen. De
spullen kunnen tot de maandag na de vakantie ingeleverd worden. Op woensdag na de
vakantie maken we de winnaars bekend. De poster van de prijsvraag en informatie over
de jaarlijkse Spaaractie van De Drukkerij vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Naschools aanbod

Naschoolse activiteiten
Na schooltijd is er van alles te doen. Op maandag start het sportbuurtwerk voor de
kinderen in Middelburg-Zuid. Robin de Pagter van SWM verzorgt dit aanbod. Op
dinsdag zijn de voetbaluurtjes voor groep 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8 van
Cypressenhof. De toppers van onze Troepgroep gaan op woensdag de wijk in om afval
uit de wijk op te ruimen. Gisteren was er een heus Ridderspel voor onze kinderen in de
gymzaal. De activiteiten op dinsdag t/m donderdag zijn alleen voor kinderen van
Cypressenhof en meester Martin verzorgt de begeleiding.
Ook op de studiedag van 30 september is er van alles te doen voor kinderen. Meester
Martin heeft een programma met verschillende activiteiten samengesteld.
We beginnen de morgen met een NERF toernooi in de gymzaal. Kinderen moeten zelf
hun NERF speelgoed meenemen, meester Martin zorgt voor de rest.
Van 8.30 - 9.00 u. en van 9.00 - 9.30 u. krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 de kans
om langs te komen. Van 9.30 - 10.00 u. mogen de kinderen van groep 1/2 langskomen.
Na het NERF toernooi bouwen we de gymzaal om tot een slagbalveld met hindernissen
en daagt meester Martin jullie uit om een home run te komen slaan. Deze activiteit is
bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8 en start om 10.00 u. en duurt tot 10.45 u..
Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van de verdere inhoud en het inschrijven.

Sterkind van de week
Op de Cypressenhof werken wij op allerlei manieren aan een positief pedagogisch
klimaat. Daarbij geven wij kinderen veel positieve feedback en complimenten. Zo wordt
voor het sterkind van de week in de klas een complimentenlijst gemaakt. Regelmatig
nodigt meester PietJan de sterkinderen uit en besteedt hij aandacht aan hun
complimenten.

Pleinweek
De week van 11-15 oktober houden we onze pleinweek. Met deze week willen we de
renovatie van ons plein feestelijk afronden. We doen dat met activiteiten gedurende
deze week in alle groepen. Volgende week ontvangt u hier meer informatie over.
We houden tijdens deze week ook een boekenmarkt. Als u nog boeken heeft, die wij
zouden kunnen verkopen, dan vragen u deze in te leveren op school bij juf Ellen.
Verder zal er een grote verloting worden gehouden, ook daarover volgende week meer
informatie. We hebben plannen om met de opbrengst van de pleinweek het plein nog
verder te vergroenen en eventueel nog uit te breiden met een spelelement.

Drempelonderzoek groep 8
In de groepen 8 wordt op woensdag 13 oktober het Drempelonderzoek afgenomen.
Hiermee toetsen wij de vaardigheid van leerlingen in Rekenen, Begrijpend lezen,
Taalverzorging en Woordenschat. De uitslag van de toets weegt mee in het
schooladvies maar ook spelen werkhouding, huiswerkattitude, Cito LOVS en het rapport
een grote rol. Het Drempelonderzoek is dus maar één onderdeel. Ook geeft het
onderzoek een beeld, waar we de komende tijd nog extra op moeten inzetten voor een
goed

resultaat

op

de Eindtoets. Na de herfstvakantie volgen de voorlopig

adviesgesprekken. Ook hiervoor is het drempelonderzoek een hulpmiddel. Wij wensen
alle kinderen veel succes!

Sinterklaas
Het duurt nog een tijdje, maar wij begonnen met de voorbereidingen. Omdat een flink
aantal Pieten zijn gestopt hebben we nieuwe aanwas nodig. We vragen welke oudere
broers of zussen van kinderen bij ons op school of ouders van kinderen uit de hoogste
groepen roetveegpiet willen zijn op vrijdag 3 december. We hebben er echt een aantal
nodig. U kunt dit doorgeven via cypressenhof@onzewijs.nl. De activiteitencommissie
neemt dan contact met u op.

Duurzaamheid
Tijdens de herfstvakantie zal de huidige TL-verlichting in de school worden vervangen
door nieuwe LED-armaturen. Hiermee zullen wij ons energieverbruik flink gaan
verminderen en werken we mee aan de verduurzaming van ons gebouw. Wij zijn blij dat
we deze stap kunnen maken.

Inrichting hallen
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een vernieuwde inrichting van de
hallen. Wij willen meer werkplekken voor kleine groepsactiviteiten realiseren. Het
belooft een mooie verandering te worden.

Plan Nationaal Programma Onderwijs(NPO)
In onze volgende nieuwsbrief informeren wij u over hoe wij het NPO vormgeven.

Weet jij al wat je wil worden?
Maak voor de thuiswedstrijd
een originele poster over
je favoriete beroep!

Lukt het jou om
anderen te enthousiasmeren
voor jouw gekozen beroep?
Wie weet win jij dan wel een boekenbon!

Lever de poster voor 20 oktober op A3 formaat in bij jouw juf of meester.

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021

SPAAR MET DE DRVKKERY
VOOR JE SCHOOLBIBLIOTHEEK!
Tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 16 oktober 2021) kunnen jij en je
ouders bij boekhandel de Drvkkery sparen voor nieuwe boeken in de
schoolbibliotheek! Help jij ook mee?

Hoe werkt het?
-

Koop een kinderboek in boekhandel de Drvkkery tijdens de 			
Kinderboekenweek (6 t/m 16 oktober 2021).

-

Neem de originele kassabon mee naar school en lever deze daar in.

-

De school verzamelt alle ingeleverde kassabonnen. Hoe meer 		
bonnetjes, hoe hoger het bedrag waarvoor de school nieuwe boeken
mag kopen!

Dus kom tijdens de Kinderboekenweek naar de Drvkkery voor een mooi,
leuk, spannend of grappig kinderboek. Leuk voor jou en voor de school!

Markt 51, 4331 LK, Middelburg
0118 886 886 | www.drukkerijmiddelburg.nl

HEY
JIJ
DAAR!

ZIEN WIJ JOU BINNENKORT
BIJ SPORTBUURTWERK?

SPORTBUURTWERK

DINSDAG

Zoals elk jaar zal er ook dit schooljaar weer
Sportbuurtwerk plaatsvinden in
verschillende wijken van Middelburg.

Stromenwijk | Gymzaal Mosselkreekstraat
14.45 -15.45 u
groepen 3 t/m 8
Dauwendaele | Gymzaal Roozenburglaan

Iedereen uit de groepen 3 t/m 8 van het
basisonderwijs is meer dan welkom om deel te
nemen aan deze sportieve activiteit.

14.45 - 15.30 u
15.30 - 16.15 u

Vanaf maandag 27 september 2021 zal er wekelijks
Sportbuurtwerk worden aangeboden. In de
schoolvakanties is er géén Sportbuurtwerk

Dauwendaele | Gymzaal Roozenburglaan
SPORTBUURTWERK GIRLZ
14.45 - 15.30 u
groepen 3 t/m 5
15.45 - 16.30 u
groepen 6 t/m 8		

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor
deelname, namelijk: € 0,75 per deelname.
De eerste keer is altijd gratis! Er is ook de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen voor € 5,-. Met
deze kaart kan je 10 x deelnemen, dit is dus € 0,50
per keer.

MAANDAG
Middelburg Zuid | Gymzaal het Palet
14.45 - 15.30 u
groepen 3 t/m 5
15.30 - 16.15 u
groepen 6 t/m 8
16.15 - 17.00 u
voetbal voor iedereen!

groepen 6 t/m 8
groepen 3 t/m 5

DONDERDAG

CONTACT
Heb je vragen? Bel of mail dan gerust met één van
de onderstaande Sportbuurtcoaches:
Robin de Pagter
06-24549927 | r.depagter@welzijnmiddelburg.nl
Ilona de Groote
06-24550879 | i.degroote@welzijnmiddelburg.nl

MEER INFO? WWW.WELZIJNMIDDELBURG.NL

