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AGENDA NOV./DEC.   Do. 3 december  Surprises inleveren op school 

Di. 24 november  Schoen zetten, MR-vergadering Vr. 4 december Sinterklaas 

Wo. 25 november  Voorleeswedstrijd Do. 17 december Kerstviering (onder schooltijd) 

Do. 26 november  Drempelonderzoek gr. 8 21 dec.-1 jan. Kerstvakantie 

Sparen met elkaar 
U kunt deze week nog meesparen met de Jumbo-actie. De 
actie loopt nl. t/m 17 november. Lever de spaarpunten dus 
uiterlijk die dag in of ken de punten digitaal toe aan onze 
school. We hopen op een mooie opbrengst! 

In groep 8A en 8B gingen de kinderen als beschermers van 
het milieu door weer en wind om het groen en de dieren van 
(plastic) zwerfafval te bevrijden. Compliment voor de kin-
deren tijdens de gastles over zwerfafval, die o.a. vanwege 
corona volledig buiten werd gegeven. Ze hebben het erg 
goed gedaan!  

Voorleeswedstrijd 
Op woensdag 25 november houden wij op school de jaarlijk-
se voorleeswedstrijd. In elke groep 5 t/m 8 wordt er een 
voorronde gehouden, waarin één leerling wordt uitgekozen. 
Er wordt in twee categorieën gestreden om de titel voorlees-
kampioen van Cypressenhof. Zowel uit groep 5/6 als uit 
groep 7/8 kiest de jury een winnaar.  
De winnaar van groep 7/8 zal onze school vertegenwoordi-
gen in de Zeeuwse voorronde voor de Nationale Voorlees-
wedstrijd. Deze wedstrijd wordt voor de 27e keer gehouden. 
We wensen alle deelnemers veel succes. In de volgende 
nieuwsbrief leest u een kort verslag.  

EU-schoolfruit 
Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er fruit/groente 
voor de pauzehap.  
Elke week is er een ander 
aanbod.  
Deze week was dit : 

Week van de mediawijsheid 
Vorige week zijn we in de groepen 7 en 8 gestart met de 
'Week van de MediaWijsheid'. Tot en met vandaag zijn we 
hiermee bezig.(www.weekvandemediawijsheid.nl). De kin-
deren leren in deze lessen ontzettend veel over social me-
dia, het herkennen van nepnieuws en meer. De kinderen 
kunnen ook thuis MediaMaster spelletjes spelen en zo 
punten verdienen . De link en code vinden de kinderen op 
het prikbord van Cloudwise.  

Sinterklaas 
Hoewel het anders is dan andere 
jaren komt Sinterklaas hopelijk 
toch weer in het land. Daarom 
mogen de kinderen op school hun 
schoen zetten op dinsdag 24 no-
vember!! Dus schoen zetten op 
24 november.  
Op vrijdag 4 december zal de Sint 
ons digitaal bezoeken. Er is dit jaar helaas geen feestelijke 
ontvangst van de Sint op school, waar u als ouder van mee 
kunt genieten. Via digitale weg zullen we u toch laten mee-
genieten van het Sinterklaasfeest.  
Om de cadeautjes op tijd in de schatkamer van Sinterklaas 
te laten zijn, moeten op donderdag 3 december alle sur-
prises op school zijn ingeleverd! De surprise graag in een 
plastic zak/vuilniszak in de klas brengen. Wij hopen op een 
fantastisch Sinterklaasfeest. Foto’s en sfeerimpressies wor-
den gedeeld via Parro.  

Bouwverkeer 
Via de bouwcombinatie die verantwoordelijk is voor het 
bouwrijp maken van  nieuwbouwwijk Essenvelt ontvingen 
we het bericht dat er de komende periode veel zandauto’s 
de Oude Vlissingseweg oversteken. I.v.m. de verkeersveilig-
heid worden 2 verkeersregelaars ingezet. In bijgevoegde 
flyer leest u er meer over. 

Drempelonderzoek 
In de groepen 8 wordt op 26 november het Drempelonder-
zoek 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, huiswerkatti-
tude, Cito LOVS en het rapport een grote rol. Het Drempel-
onderzoek is dus maar één onderdeel. Ook geeft  het on-
derzoek een beeld, waar we de komende tijd nog extra op 
moeten inzetten voor een goed resultaat op de Eindtoets. 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/







