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AGENDA JUNI     

JUNI Lege flessenactie Schoolplein Vr. 26 juni Studiedag overdracht, kinderen vrij 

Do. 18 juni Theorieverkeersexamen gr. 7 Wo. 1 juli Rapport mee 

Do. 25 juni Studiemiddag, kinderen 12.00 u. vrij Do. 2 juli Wisselmorgen (8.30-10.00 uur) 

Verantwoord naar school 
Op donderdag 4 juni kwam gedeputeerde Harry van der 
Maas naar school om met kinderen van de Kinderraad de 
actie ‘Verantwoord naar school’ te ondersteunen. Met deze 
actie van het ROVZ wordt aandacht gegeven aan het belang 
van afstand houden. Op alle toegangspaden naar het plein 
is dit nu zichtbaar. Wij ondersteunen de actie van harte! 

Theorieverkeersexamen 
Het verkeersexamen bestaat dit jaar alleen uit een theorie-
verkeersexamen. De kinderen van de groepen 7 doen hier 
op 18 juni aan mee. Veel succes allemaal! 

Personeel 
Vandaag is juf Astrid begonnen met het begeleiden van kin-
deren in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB). Hoewel juf Astrid tot de risicogroep behoort, heeft zij 
ervoor gekozen op school te komen werken. Zij zal haar klas-
sentaken niet kunnen uitvoeren en werkt daarom in kleine 
groepjes. We vinden het fijn dat zij weer op school is.  

Afscheidsavonden groepen 8 
De kinderen van de groepen 8 zijn bezig met de voorberei-
dingen voor hun afscheidsmusical ‘De Diamantroof’. On-
danks de bijzondere omstandigheden willen we dat het af-
scheid voor hen onvergetelijk is. Door de beperkingen die 
vanwege het coronavirus gelden, kan niet iedereen aanwe-
zig zijn bij de musical. Dat betekent dat er maar 2 personen 
per kind aanwezig mogen zijn. De regel daarbij is dat alleen 
de biologische ouders aanwezig mogen zijn, tenzij de ouders 
anders overeenkomen. Meer informatie volgt. 
Op woensdag 1 juli gaan de kinderen van groep 8 op alterna-
tieve schoolreis. De kosten hiervoor zijn € 26,50. U krijgt 
hiervoor een betaalverzoek via Ideal(Murlen). Uw kind mag 
het bedrag ook gepast contant aan de leerkracht geven. 

Website 
Sinds vorige week is de nieuwe website online. Er is hard 
gewerkt om een mooi resultaat te krijgen en dat is volgens 
ons goed gelukt. De website is ontwikkeld door Elloro. Re-
gelmatig verschijnen er nieuwe nieuwsberichten op de web-
site, dus houd de website in de gaten. Ook voor het vakan-
tierooster is het handig om de website te raadplegen, want 
als u zoekt op het internet kloppen de data niet altijd. Het 
websiteadres is: www.cypressenhof-onzewijs.nl  

Studiemiddag en studiedag 
Op 25 en 26 juni heeft het team een studiemiddag en stu-
diedag. We maken dan analyses en plannen van aanpak en 
dragen de groepen over naar de volgende leerkracht.  

Trakteren 
Sinds half maart is het voor kinderen niet mogelijk om te 
trakteren op school. Wij kiezen ervoor om ook in de laatste 
vier weken niet te trakteren. Zo is er geen verschil met de 
kinderen die in de afgelopen periode niet mochten trakteren 
en houden we het zo veilig mogelijk. In het nieuwe school-
jaar willen we kinderen weer wel laten trakteren. 

Organisatieplan 2020-2021 
De organisatie voor komend schooljaar is helemaal rond. 
Donderdag 25 juni ontvangt u het organisatieboekje 2020-
2021. De indeling in dit boekje is definitief. Heeft u vragen / 
opmerkingen dan kunt u uiteraard terecht bij de directeur. 

Wisselmorgen 2 juli 
Op donderdag 2 juli houden we de wisselmorgen van 8.30 
tot 10.00 uur. De ouders van de kleutergroepen brengen 
hun kind naar de huidige kleutergroep. Wij brengen de kin-
deren zelf naar de juiste groep. U kunt uw kind op de nor-
male tijd naar school brengen. Kinderen die voor het eerst 
naar school komen worden om 8.20 uur verwacht bij de 
ingang bij het kleuterhek. Onze medewerkers wijzen u dan 
waar u moet zijn. De kinderen maken deze ochtend kennis 
met hun nieuwe groep en hun nieuwe juf/meester. De kin-
deren die na de zomervakantie op onze school starten, kun-
nen om 10.00 uur weer worden opgehaald. De kinderen van 
de groepen 8 worden om 10.30 uur op school verwacht en 
zijn tot die tijd vrij. We wensen iedereen veel plezier.  

Rapport en contact 
Zoals in de vorige info is gemeld, zal het rapport op woens-
dag 1 juli worden meegegeven. Omdat ouders niet op een 
contactavond kunnen worden uitgenodigd, zullen er ge-
sprekken op afstand plaats vinden via Google Meet of tele-
foon. Het contactmoment is facultatief op aanvraag van ou-
ders. In de begeleidende brief bij het rapport wordt dit uit-
gelegd. Als de leerkracht ervoor kiest u uit te nodigen voor 
een gesprek, kan dit ook al voor 1 juli plaats vinden.  
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