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AGENDA NOV./DEC.     

Di. 3 november  Nationaal schoolontbijt Wo. 25 november  Voorleeswedstrijd 

Di. 10 november  Studiedag, kinderen vrij! Do. 26 november  Drempelonderzoek gr. 8 

Di. 24 november  MR-vergadering Vr. 4 december Sinterklaas 

Personeel 
Sinds deze week is juf Roberta niet meer werkzaam als 
leerkracht voor de groep. Omdat zij 28 weken zwanger is, 
moet zij volgens de nieuwe richtlijnen 1,5 meter afstand 
houden t.o.v. volwassenen èn kinderen. Dit is bij het wer-
ken met kinderen niet mogelijk. Zij wordt ingezet voor 
ondersteunende werkzaamheden. Dat betekent dat zij op 
de achtergrond o.a. de leerkrachten in haar groep onder-
steunt. Tot de kerstvakantie is de bezetting van groep 4B 
geregeld door juf Caroline (maandag en dinsdag), meester 
Raymon (woensdag) en juf Laura Waterman (donderdag) 
en vrijdag). Vanaf de kerstvakantie wordt het zwanger-
schapsverlof van juf Roberta ingevuld door juf Caroline 
(maandag) en meester Raymon (dinsdag t/m vrijdag). 

Sparen met elkaar 
Graag vragen we u nogmaals aandacht voor de spaaractie 
‘Sparen met elkaar’. Bij elke besteding van €10,00 ontvangt 
u een spaarpunt met een unieke code. Deze spaarpunten 
kunt u toekennen aan onze school.  
U kunt uw spaarpunten in de Jumbo in de box van de Cy-
pressenhof doen of aan uw kind meegeven en sparen via 
de box bij de hoofdingang van onze school.  
Of u kunt meesparen voor onze school via de website 
www.jumbosparenmetelkaar.nl. De opbrengst kunnen wij 
gebruiken voor de inrichting van ons nieuwe schoolplein en 
voor de aanschaf van spelmateriaal. We hebben al flink 
wat punten gespaard, maar hebben uw hulp nog steeds 
nodig. Hoe hoger het aantal punten, hoger het bedrag wat 
wij mogen besteden. Doet u mee?  

Gezonde school en gratis schoolfruit 
Onze school mag ook dit jaar weer meedoen met EU-
Schoolfruit programma. Vanaf 9 november tot 16 april wor-
den er wekelijks drie soorten groentes en fruit geleverd op 
school. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er extra fruit 
of groente beschikbaar voor de kinderen. Wilt u hier reke-
ning mee houden bij het meegeven van de pauzehap?  
Het gratis schoolfruit maakt deel uit van ons schoolbeleid, 
waarin wij sport en gezondheid willen bevorderen. Daarin 
staan bewegen en gezonde voeding centraal. Wij willen een 
gezonde pauzehap en lunch stimuleren. Bij deze info ont-
vangt u een folder met fruit– en groentetips voor thuis.       
Er staan leuke, praktische tips in met links naar websites, 
waarop u informatie kunt vinden over gezonde voeding.  

Tijdens de Kinderboekenweek konden de kinderen meedoen 
aan de wedstrijd ‘Ontwerp je eigen tijdmachine’. Uit de in-
zendingen koos de jury de volgende winnaars: Tony uit 
groep 4B, Jaëlla en Eva uit groep 5B, Lain uit groep 6A, Raisa 
uit groep 6C/7C. Zij ontvingen een boekenbon als prijs voor 
hun tijdmachine. Julio uit gr. 3A won de aanmoedigingsprijs, 
een technisch legopakketje. We bedanken iedereen die 
heeft meegedaan voor de prachtige inzendingen. De win-
naars feliciteren wij van harte met hun prijs. 

Luizencontrole 
Deze week is er in een van de groepen weer hoofdluis ge-
meld. Bij een melding ontvangen alle kinderen uit de groep 
een brief met daarop informatie hoe te handelen. Vanwege 
corona vindt er geen luizencontrole op school plaats. Wij 
vragen u daarom zelf extra te controleren en bij hoofdluis 
dit direct op school te melden. Wij kunnen dan alle ouders 
van de groep waarschuwen door de brief mee te geven. 

Nationaal schoolontbijt 
Op dinsdag 3 november doen wij weer 
mee aan het Nationaal schoolontbijt. 
Goed ontbijten is een onderdeel van ge-
zonde voeding. Dat vinden wij als sCool-
sport school erg belangrijk. De kinderen 
krijgen bij de start een ontbijt op school. 
Hiervoor moeten de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 zelf bord en bestek mee-
nemen. Voor kinderen met een dieet kunt 
u contact opnemen met juf Caroline (groep 4A/B). Voor 
meer informatie en leuke tips kunt u kijken op 
www.schoolontbijt.nl. Verderop in dit infobulletin kunt u 
meer informatie lezen over de inhoud van het ontbijt.   



Vrijwillige ouderbijdrage 
Als oudergeleding van de MR willen wij graag het nut en de noodzaak van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor uw 
kind(eren) onder uw aandacht brengen. De ouderbijdrage is vrijwillig en u bent dus niet verplicht deze te betalen. Echter, het 
is wel in het belang van de kinderen dat deze ouderbijdrage wordt betaald, omdat deze bijdrage het namelijk mogelijk maakt 
om het onderwijs aan uw kind(-eren) dat extraatje te geven, waarvoor de overheid geen geld geeft. De vrijwillige ouderbijdra-
ge is bedoeld en nodig voor extra activiteiten waar de kinderen veel plezier aan beleven en ook naar uitkijken, zoals de Kerst-
viering, Paasontbijt, Sinterklaasfeest met een schoencadeautje, sportdagen, culturele projecten etc. Geen bijdrage van de ou-
ders betekent dus dat er bezuinigd moet worden op deze extra activiteiten en dat zou heel jammer zijn voor de kinderen.  
Voor de ouderbijdrage hanteren wij net als vorig schooljaar een adviesbedrag van € 25, maar u mag dit bedrag ook aanpassen. 
Het minimumbedrag is € 20. Wij als oudergeleding van de MR hopen dat iedereen de ouderbijdrage zal betalen en wij zullen 
er binnen de MR op toezien dat dit op de juiste wijze aan de kinderen zal worden besteed. Alvast bedankt namens de kin-
deren van de Cypressenhof en de oudergeleding van de MR.  
U heeft via Murlen Dienstverlening een mail met inloggegevens ontvangen, zodat u de ouderbijdrage via Idealnet kunt beta-
len. De Idealnetlink vindt u op de website onze school. Deze was nog niet op de nieuwe website geplaatst, maar dit is nu gere-
geld. Wilt u uw bijdrage niet via Ideal betalen, dan kunt u deze ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer 
NL37RABO0335062997 t.n.v. Onze Wijs Cypressenhof o.v.v. ouderbijdrage + de naam van uw kind(-eren). 
Mocht u hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag via cypressenhof@onzewijs.nl of u kunt het vragen bij de admi-
nistratie. Wij hopen dat wij op u kunnen rekenen. 

Coronamaatregelen 
Deze week zijn er binnen onze Stichting nieuwe afspraken gemaakt om de verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken. Naast de algemeen geldende basisafspraken is afgesproken dat contacten met externen, die niet noodzakelijk op 
school hoeven te komen in principe digitaal plaatsvinden. Onder externen worden niet verstaan: stagiaires en BSO-
medewerkers. Indien de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is, kan een afspraak op school worden gehouden. In dat geval 
wordt u op school uitgenodigd. Dit geldt ook voor kennismakingsbezoeken met nieuwe ouders. Op onze school is naast de 
gebruikelijke gezondheidscheck het dragen van een mondneusmasker voor externen verplicht, wanneer zij door de school 
lopen. Ook is afgesproken dat groepsactiviteiten en vieringen alleen met personeel en kinderen mogen plaats vinden.  
Dit heeft gevolgen voor het Sinterklaasfeest en de kerstvieringen. Daarom zal Sinterklaas onze school dit jaar niet fysiek be-
zoeken en kan de geplande kerstmarkt niet doorgaan. Voor de kinderen zullen we het Sinterklaasfeest wel gewoon door laten 
gaan, dus met cadeautjes en surprises, maar is Sinterklaas op een andere manier in de school aanwezig. Over de invulling van 
de kerstactiviteiten volgt later meer informatie. Wij vinden het ontzettend jammer dat u als ouder niet samen met ons kunt 
genieten van Sinterklaas en ook geen kerst in de school mee kunt vieren. Daarom zullen wij via digitale weg proberen u zoveel 
mogelijk bij onze activiteiten te betrekken. 
Voor kinderen die vanwege quarantaine niet naar school mogen, zorgen wij voor een lesaanbod, zodat uw kind zich toch de 
lesstof eigen kan maken. Wij hopen dat de afspraken bijdragen aan het kunnen open houden van de school. Gelukkig lukt dit 
tot nu toe prima en hebben wij nog geen klassen naar huis hoeven sturen, dit mede door de flexibele inzet van ons personeel.  

     LEGE FLESSENACTIE  
loopt OP SCHOOL door 

De kinderen kunnen   

de lege flessen  

op school inleveren voor  

een aanvulling uitdagen-
der   

en groener schoolplein  

Inschrijvingen 
Regelmatig komen er nieuwe inschrijvingen binnen. Is uw 
kind drie jaar en heeft u uw kind nog niet ingeschreven, wilt 
u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Voor de inzet van onze 
formatie is het belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel kin-
deren aangemeld worden. U kunt een inschrijfformulier 
vragen bij de directeur of dit via de website aanvragen.  

Schoolplein 
Er wordt nog steeds volop gewerkt aan het schoolplein. 
Het speeltoestellengedeelte komt naar verwachting deze 
week  klaar. Er wordt al enthousiast gespeeld op de nieuwe 
toestellen. Het groene gedeelte met dakplatanen en beu-
kenhaagjes wordt vanwege het plantseizoen wat later ge-
plaatst. We kijken dan wat er nog aanvullend nodig is. 




