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AGENDA JULI  Lege flessenactie Schoolplein Wo. 8 juli  Afscheidsmusical groep 8B 

Wo. 1 juli Rapport mee Do. 9 juli Laatste schooldag 

Do. 2 juli Wisselmorgen (8.30-10.00 uur) Vr. 10 juli Opruimdag voor het team 

Di. 7 juli Afscheidsmusical groep 8A 10 juli—21 aug. Zomervakantie 

Parkeren bij school 
De laatste tijd doen zich af en toe gevaarlijke situaties voor 
rond de school. Auto’s worden bij het halen en brengen 
soms dubbel geparkeerd en dit zorgt voor een onoverzich-
telijke situatie. In het belang van de veiligheid van de kin-
deren vragen wij u dringend uw auto op een juiste manier 
te parkeren. Wij rekenen op ieders medewerking. 

Alternatieve schoolreis groepen 8 
In verband met de slechte weersvooruitzichten is de alterna-
tieve schoolreis voor de groepen 8 verplaatst naar vrijdag     
3 juli. Wilt u zorgen dat de kosten à € 26,50 betaald zijn vòòr   
1 juli. U kunt betalen via Ideal of uw kind geeft het bedrag 
gepast contant aan de leerkracht. Wij wensen de kinderen 
een prachtige dag toe. 

Website 
Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Wij zijn benieuwd 
wat u ervan vindt. Het websiteadres is: 
www.cypressenhof.onzewijs.nl  

Wisselmorgen 2 juli 
Aanstaande donderdag gaan alle kinderen vast kijken in hun 
nieuwe groep tijdens de wisselmorgen van 8.30 tot 10.00 u. 
De ouders van de kleutergroepen brengen hun kind naar de 
huidige kleutergroep. Wij brengen de kinderen zelf naar de 
juiste groep. U kunt uw kind op de normale tijd naar school 
brengen. Kinderen die voor het eerst naar school komen, 
hebben een uitnodiging ontvangen. Onze medewerkers 
wijzen u dan waar u moet zijn. De kinderen die na de zo-
mervakantie op onze school starten, kunnen om 10.00 uur 
weer worden opgehaald. De kinderen van de groepen 8 
worden om 10.30 uur op school verwacht. 

Sponsorloop groep 8 
De kinderen van de groepen 8 liepen voor hun zelf gekozen 
goede doel ‘Stichting Dierenlot’. Stichting Dierenlot zet zich 
in voor dieren in nood. De kinderen liepen on-
danks de warmte flink wat rondjes voor het goe-
de doel. Volgende week wordt het sponsorbe-
drag bekend. BEDANKT VOOR JULLIE INZET!! 

Laatste schooldag 
De laatste schooldag voor de kinderen is donderdag 9 juli. 
Vrijdag de 10e zijn ze vrij en begint voor hen de vakantie. Het 
team gebruikt deze dag om te verhuizen en op te ruimen. 

Afscheidsavonden groepen 8 
De kinderen van de groepen 8 zijn bezig met de laatste voor-
bereidingen voor de musical ‘De Diamantroof’.  
Volgende week dinsdag bijt groep 8a het spits af en woens-
dag is het de beurt aan groep 8b. Het beloven twee fantasti-
sche avonden te worden met een onvergetelijk afscheid. 
Dankzij de versoepeling van de maatregelen en omdat we 
gebruik maken van De Hoeksteen als locatie, kunnen er wat 
meer mensen aanwezig zijn, dan eerder gedacht. De ouders 
en kinderen van de groep zijn hierover geïnformeerd. Wij 
wensen alle kinderen veel succes toe tijdens de afscheidsmu-
sical. Geniet vooral met volle teugen van jullie afscheids-
avond! Volgend jaar veel plezier op de nieuwe school.        
Het ga jullie goed! En natuurlijk zijn jullie van harte welkom 
om nog eens langs te komen of later terug te keren voor een 
stage bij ons op school. 

Personeel 
Met het team hebben wij op een sfeervolle manier afscheid 
genomen van drie collega’s. Juf Nora heeft haar praktijksta-
ge succesvol afgerond en gaat na de zomervakantie aan de 
slag op de Louise de Colignyschool in Vlissingen. Juf Laura 
gaat na een invalperiode bij ons op school vanwege zwan-
gerschapsverlof weer invallen vanuit de invalpool. Juf Dani-
ëlle was tijdelijk bij ons aan het werk als onderwijsassistent, 
omdat juf Lilian de aanvangsgroep ging doen. Na de vakan-
tie gaat juf Lilian aan de slag als leraarondersteuner, waar-
door we de baan van juf Daniëlle niet kunnen verlengen. Wij 
bedanken allen die ons gaan verlaten van harte voor al het 
werk dat zij hebben verzet op Cypressenhof. BEDANKT!! Wij 
zullen jullie missen! Wij wensen jullie alle goeds toe.  
Zoals eerder gemeld wordt ons team uitgebreid met drie 
nieuwe collega’s t.w. meester Danny Kodde, juf Savannah 
Ribbens en meester Raymon Schoonen. In de volgende info 
zullen zij zich aan u voorstellen. De afgelopen week hebben 
de meesten al meegedraaid met de studiedag overdracht. 
Wij wensen de nieuwe collega’s een hele plezierige tijd toe 
op Cypressenhof. 

Typetuin 
Het ziet ernaar uit dat de typecursus voldoende aanmeldin-
gen heeft om te kunnen starten. U kunt nog aanmelden. 
Meer informatie kunt u verderop in dit infobulletin lezen. 

MLOW Musicallessen 
Ook na de zomervakantie zijn er weer Musicallessen in Het 
Palet o.l.v. Marie-Louise Paulissen. Verderop in deze info 
leest u er meer over. 

Jeugdverkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeers-
examen. Van harte gefeliciteerd! 





 

Lezen is TOP 
In de zomervakantie is het heerlijk om meer tijd te hebben voor andere dingen, tijd om bijvoorbeeld een leuk boek te 
lezen. Dat is niet alleen leuk, maar ook handig. Als kinderen blijven lezen in de vakantie onderhouden  zij daarmee hun 

leesvaardigheid. De gratis Vakantiebieb kan hierbij helpen. De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: 
een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor  iedereen. Dus 
ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar 
ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.  





LEGE FLESSENACTIE 
loopt  

OP SCHOOL door 
 

De kinderen kunnen   
lege flessen  

op school inleveren 
voor een speelvriendelijk  

en groener schoolplein  


