8 oktober 2021

Personeel
Juf Arielh is de trotse moeder geworden van een prachtige dochter Emma. Wij
feliciteren Arielh, Ronald en Anna met hun dochter en zusje. Wij wensen hen samen
veel liefde, voorspoed en geluk. Juf Desiree zal vrijdag 15 oktober voorlopig voor het
laatst op school zijn. Zij gaat met zwangerschapsverlof en zal naar verwachting na de
voorjaarsvakantie weer op school zijn. Desiree zal dan de rest van het schooljaar twee
dagen werken. In de vervanging is al voorzien.
Verder is juf Marieke nog ziek. Zij is wel op verschillende dagen enkele uren op school
en geeft dan extra ondersteuning aan kinderen. Wij zijn blij dat dit lukt en hopen dat het
de goede kant op gaat.

Vervangingen
Het lerarentekort is ook in Zeeland merkbaar. Hoewel alles bij ons op school goed is
bezet, is de invalpool leeg. Hierdoor ontstaat er bij ziekte of afwezigheid direct een
vervangingsprobleem. We kunnen veel intern oplossen, dit maar lukt niet altijd. Soms
moet een groep worden verdeeld, zoals vandaag in groep 6B of krijgt u de vraag uw
kind thuis te houden. In het uiterste geval kan een groep een dag geen onderwijs
krijgen. Dit hoort u altijd een dag vantevoren, zodat u de opvang kunt regelen. Wij
vragen hiervoor uw begrip.
Tot nu toe zijn er nauwelijks groepen die niet naar school konden vanwege een
vervangingsprobleem. We merken wel dat het tekort nijpender wordt. Gelukkig hebben
we al jaren een laag ziekteverzuim. Toch kan bij een griepgolf vervanging een probleem
worden. Wij doen er alles aan om uitval van lessen tot een minimum te beperken.

Camerabewaking
In de zomervakantie is besloten om camerabewaking op het plein aan te leggen. Directe
aanleiding waren de problemen die zich met name op de pleinen bij De Kameleon en
Magistraal voor deden. U heeft dit in de media vast gelezen of gehoord. Omdat wij geen
verschuiving van deze problematiek wilden, is versneld besloten tot het plaatsen van
camera’s. De beelden worden uitsluitend door de directie bekeken, indien er sprake is
doelmatigheid. Dit betekent dat dit nodig moet zijn voor de veiligheid of ingeval van
schade aan de schoolomgeving. Binnenkort worden er borden en stickers geplaatst,
zodat bezoekers weten dat er camerabewaking op het plein aanwezig is.

Nationaal Programma Onderwijs(NPO)
Door de coronaperiode met o.a. thuisonderwijs zijn landelijk de leerresultaten van
kinderen achtergebleven bij de verwachtingen. Gemiddeld genomen is dit ook bij ons op
school voor een aantal vakken het geval. Dit geldt met name voor begrijpend lezen,
aanvankelijk technisch lezen en rekenen. Het is echter een gemiddelde en dat betekent
dat het voor ieder kind verschillend kan zijn.
De ontwikkeling van uw kind volgen wij nauwgezet via ons leerlingvolgsysteem.
Hierdoor weten wij goed waar uw kind extra ondersteuning of juist uitdaging nodig
heeft. Met de extra middelen die beschikbaar vanuit het NPO is extra personeel
benoemd om zowel individueel als in kleine groepjes ondersteuning te geven. Ook zijn
er extra leermiddelen aangeschaft die daarbij ondersteunend zijn. Daarnaast worden
leerkrachten specifiek geschoold voor het inzetten van effectieve feedback en CL in de
klas en worden zij gecoacht bij het inzetten van Nieuwsbegrip, zodat de afstemming nog
beter kan verlopen. In de onderbouw volgen de leerkrachten scholing voor kinderen met
een Taalontwikkelingsstoornis een scholing voor het gebruik van Logo 3000, een
methode voor kinderen met een NT2-achtergrond. In de groepen 7 en 8 worden er
daarnaast bijlessen gegeven na schooltijd.
Verder is er door de coronaperiode minder aandacht geweest voor de creatieve,
sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen. Zo mocht er een periode niet worden
gesport en konden creatieve en culturele activiteiten geen doorgang vinden. Vanuit de
NPO worden er daarom dit en volgend schooljaar extra activiteiten aangeboden,
waardoor kinderen zich ook op deze gebieden goed kunnen ontwikkelen. Zo komt er een
extra aanbod Kunsteducatie, worden de cultuurmenu’s van vorige schooljaar ingehaald,
is het naschools sport- en bewegingsaanbod uitgebreid en wordt ook het naschools
aanbod op creatief gebied verbreed.
Omdat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen extra aandacht behoeft,
worden de weerbaarheidslessen Rots & Water uitgebreid naar de groepen 5 en 6.
Verder wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd m.b.v. IEP hart en Handen.
Zo wordt er op een breed gebied ingezet om de totale ontwikkeling van kinderen extra
ondersteuning te geven in de komende periode. Wij blijven u op de hoogte houden!

Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil.’ staat centraal in de Kinderboekenweek. Daarom waren de meesters
en juffen verkleed als iemand met een ander beroep. Het leverde een bonte verzameling
op en gaf de nodige hilariteit. Vanwege het weer werd de speurtocht naar donderdag
verplaatst. Ook volgende week staat nog volop in het teken van kinderboeken.
Als u uw kind in de Kinderboekenweek een kinderboek cadeau doet door een boek te
kopen bij De Drukkerij, dan vragen wij het bonnetje in te leveren in de doos in de hal.
Wij mogen dan voor school voor 20% van de waarde van de bonnetjes nieuwe boeken
aanschaffen. Helpt u mee.
Kinderen kunnen ook dit jaar weer meedoen met de kinderboekenprijsvraag. 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.

KIVA-meting
In de periode tot de herfstvakantie wordt de oktober-meting van KIVA afgenomen bij de
kinderen van de groepen 5 t/m 8. Met deze halfjaarlijkse meting wordt het sociaal
welbevinden van kinderen in kaart gebracht. De resultaten worden door het KIVA-team
met de leerkrachten besproken. In het infobulletin zullen we u informeren over de
resultaten.
KIVA is een onderdeel van aanbod sociaal-emotionele vorming. Belangrijk onderdeel
van deze methode zijn de coöperatieve werkvormen, die de team- en groepsvorming
bevorderen. Ook maakt de steungroepaanpak bij pestgedrag deel uit van de
KIVA-aanpak.

Naschools aanbod

Naschoolse activiteiten
Jarenlang organiseerde juf Lilian in haar atelier in Vrouwenpolder workshops met
Fimoklei. We vinden het leuk dat ze deze unieke workshops nu ook bij ons op school
gaat geven! Ze gaat werken in kleine groepjes van max. 8 kinderen, zodat er voldoende
aandacht is om de creativiteit te stimuleren. De workshop is geschikt voor leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8, duurt 2 uur en vindt plaats in de hal van de bovenbouw. Voor alle
benodigde materialen wordt gezorgd.
We vragen per kind een bijdrage in de kosten van €5,00, de rest wordt door de school
bekostigd. Ben je benieuwd wat er in deze Fimo workshop gemaakt gaat worden?
Kijk dan maar eens snel in de vitrinekastjes in de centrale hal.
Wil je meedoen? Meld je dan aan voor één van de volgende data door een mailtje te
sturen naar cypressenhof@onzewijs.nl. Inschrijving gaat op basis van volgorde.
Data eerste workshops: di. 19 okt., woe. 20 okt., ma. 1 nov., di. 2 nov..
Tijd: 14.30-16.30 uur.
Omdat Fimoklei in de oven afgebakken moet worden, kunnen de kinderen hun
werkstukje aan het eind van de volgende schooldag ophalen.

Musicallessen
Vind uw kind het te gek om te zingen, acteren en te dansen? Wist u dat er op
vrijdagmiddag musical lessen zijn voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar? In de flyer
verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over. Via een van de onderstaande links
krijgt u een indruk voorstelling 2021 en compilatie 2019-2020

Troepgroep
We gaan de aanmelding voor de Troepgroep aanpassen, zodat niet steeds dezelfde
kinderen
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dan
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mailtje

m.vanvooren@onzewijs.nl. De lijst wordt op dinsdagmiddag definitief gemaakt.
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Pleinweek
Boekenmarkt
We sluiten de renovatie van het plein af met
de pleinweek. Oorspronkelijk was het de
bedoeling een Fancy Fair te houden, maar door
de Corona konden we dit plan niet realiseren.
Toch willen we nog meer groen op het plein en
een

extra

speelvoorziening.

We

houden

daarom in de Pleinweek een boekenmarkt.
Elke ochtend tussen 8.15 en 8.45 uur kunt u
boeken kopen voor € 0.50 per stuk. Zo willen
wij

laagdrempelig

lezen

stimuleren

en

tegelijkertijd een opbrengst voor het plein
realiseren. Helpt u mee om de boekenmarkt te laten slagen? Het zou fantastisch zijn als
we het plein nog mooier en uitdagender zouden kunnen maken.

Verloting
We houden in dezelfde week een grote verloting met talloze prijzen. De prijzen staan
volgende week opgesteld in de hal. De hoofdprijs is een prachtige nieuwe chromebook
beschikbaar gesteld door Cloudwise. Maar er zijn ook prijzen als mooie planten,
wanddecoratie, allerlei spelletjes
enz. dus beslist de moeite waard.
Deze

prijzen

zijn

beschikbaar

gesteld door Groenrijk en Minet.
We bedanken onze sponsors voor
het beschikbaar stellen van deze
prijzen.
De trekking van de loterij zal op
vrijdagmiddag plaats vinden.
Een lootje kost maar € 0,50. U of
uw kind kan volgende week van
8.15 - 8.45 uur een of meerdere
lootjes kopen in de beide hallen.
Misschien mag uw kind ook voor opa of oma, andere familie of vrienden lootjes kopen.
Na de trekking wordt een lijst met nummers en prijzen gedeeld met alle ouders. U kunt
uw prijs dan met het lootje in de week van 18-22 oktober ophalen.

Doe mee met onze verloting!!!

11 t/m 15 oktober 2021

Boekenmarkt & verloting

Trekking 15 oktober

De hele week

Lootjesverkoop €0,50 per stuk
– elke ochtend 08.1 5 - 08.45 uur in de hallen -

Doel: extra speelvoorziening
& groen op het plein

Trekking vrijdag 15

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
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