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AGENDA SEPTEMBER     

Ma. 6 september  1e schooldag Ma. 20 en di. 21 sept. Workshop Etty Hillesum gr. 8B 

13 – 16 september Schoolfotograaf 20-24 september Startgesprekken 

Ma. 13 en di. 21 sept. Workshop Etty Hillesum gr. 7B 21-23 september Sportdagen gr. 1 t/m 6 

Vr. 17 en di 21 sept. Workshop Etty Hillesum gr. 7A Do. 30 september  Studiedag, kinderen vrij! 

Een nieuw schooljaar…... 
Het schooljaar gaat weer beginnen en iedereen is enthousiast gestart met de voorbereidingen. Wij zijn van plan om er samen 
met kinderen en ouders een fantastisch schooljaar van te maken. Het infobulletin verschijnt zoals u gewend bent tweeweke-
lijks op donderdag of vrijdag.  
Komende week ontvangt u de schoolgids. U heeft een digitaal exemplaar al eerder via de mail ontvangen. Wij zijn best trots 
op het resultaat. In de schoolgids is geen kalender opgenomen. De actuele versie van deze kalender kunt u op de website 
vinden. In het infobulletin wordt steeds een agenda opgenomen met de activiteiten in de komende periode. Informatie en 
foto’s over allerlei activiteiten zullen op de website worden geplaatst, maar nieuws uit de groepen zal vooral via Parro wor-
den gedeeld. Via de groepsleerkracht krijgt u de vraag u aan te melden voor Parro.  Parro is privacyproof en u kunt hierbij zelf 
uw voorkeuren instellen. Meld u echter wel aan, want anders mist u belangrijke informatie! Wilt u het infobulletin nalezen, 
dan kunt u terecht op onze website www.cypressenhof.onzewijs.nl.  

Lesroosters en informatiemomenten 
Het lesrooster wordt volgende week in alle groepen 3 t/m 8 
meegegeven. Zo kunt u zelf zien hoeveel tijd er aan elk vak 
wordt besteed. Wij hebben afspraken gemaakt over de les-
uren per vak. Daardoor ontstaat er een goede verdeling, 
zodat alle vakken voldoende aandacht krijgen.  
In de onderbouw wordt het lesrooster normaal gesproken 
meegegeven tijdens de inloopmiddagen. Bij de kleuters 
wordt er niet echt met aparte vakken gewerkt, maar wor-
den deze meer geïntegreerd en spelenderwijs aangeboden. 
Dit lichten wij graag toe, maar door de coronamaatregelen 
is het niet mogelijk inloopmiddagen te houden. In het team 
worden de alternatieve mogelijkheden voor de informatie-
momenten besproken, want we willen u toch goed kunnen 
informeren. Meer informatie hierover volgt. 

Personeel  
Juf Krista, juf Anouk en juf Chloé starten komende week als 
nieuwe leerkrachten bij ons op school. Juf Sanne start dan 
als onderwijsassistent en meester Martin zal de gymlessen, 
de weerbaarheidslessen, pauzesport en een naschools sport
– en beweegaanbod gaan verzorgen. Daarnaast zullen juf 
Ivana Moeleker en juf Desiree Leenhouts een leerwerktra-
ject volgen als onderwijsassistent. Wij wensen alle nieuwe 
mensen een fijne, leerzame tijd toe bij ons op school en ho-
pen dat zij zich snel thuis zullen voelen.  
Omdat juf Marieke vanwege haar ziektverlof nog beperkt 
inzetbaar is, werkt juf Desirée Meijers tot haar zwanger-
schapsverlof in het ondersteuningsteam.  

Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf komt van 13 t/m 16 september naar 
Cypressenhof voor portret- en groepsfoto’s. Op maandag 13 
september zijn de groepen 1 en 2 aan de beurt. Dinsdag 14 
september volgen de groepen 3 en 4. Op woensdag 15 sep-
tember worden foto’s gemaakt van de groepen 5 en 6. Op 
donderdag 16 september komen de groepen 7 en 8 en de 
kinderen die nog niet op de foto zijn geweest aan de beurt.  
Daarnaast is het mogelijk om met broertjes en zusjes samen 
op de foto te gaan. Dit kan alleen als dit van tevoren door 
de ouders is doorgegeven aan juf Ellen Wijs of via            
cypressenhof@onzewijs.nl.  
Opgave kan t/m vrijdag 10 september.  
De planning hiervan is als volgt:  
De kinderen waarvan de broertjes en zusjes allemaal op 
school zitten, worden onder schooltijd gefotografeerd. We 
starten hierbij op dinsdag met de oudste kinderen in groep 
8, die met hun broertjes /zusjes op de foto mogen. We gaan 
dan zo door tot de lagere groepen.  
Wij regelen dit op school zelf, maar kunnen afhankelijk van 
de tijd die nodig is voor de groepsfoto’s en individuele fo-
to’s geen precieze planning hiervan maken. Wij adviseren u 
daarom de kinderen die voor de gezinsfoto worden opgege-
ven van dinsdag t/m donderdag aan te kleden voor deze 
foto.  
De gezinsfoto met een broertje/zusje dat niet op onze 
school zit, is vanwege coronamaatregelen nog niet mogelijk. 
Over de wijze van bestellen krijgt u gedetailleerde informa-
tie via de fotograaf.  

Nieuwe ruimtes  
In de vakantie is hard gewerkt om de nieuwe ruimtes aan te 
passen en in te richten. Het is heel mooi geworden met 
twee nieuwe lokalen en twee RT-ruimtes. Hierdoor hebben 
we eindelijk alle groepen onder ons eigen dak. We hopen 
dat u snel een kijkje kunt komen nemen in ons nieuwe ge-
deelte.  

Corona en school 
Na de zomervakantie zijn de coronamaatregelen voor scho-
len nog vrijwel hetzelfde als voor de zomervakantie. Er is 
wel een verschil in traktatiebeleid. Er mag weer getrakteerd 
worden, maar wij vragen bij de (gezonde) traktaties de nodi-
ge hygiëne in acht te nemen. U leest alle afspraken rondom 
corona in de bijgevoegde brief. 



 

Lezen op Cypressenhof  
 
 

Leesonderwijs 

Dit schooljaar werken we voor het derde jaar met LIST, een methode voor technisch lezen, die aansluit bij de aan-
vankelijk leesmethode Lijn 3, die we in groep 3 gebruiken. 
Vanaf groep 4 wordt er dagelijks gelezen van 10.30 tot 11.00 uur in twee soorten groepen, nl. de 'hommelgroepen' 
en de 'stil leesgroepen'.  
 

Stil leesgroepen 

Zodra leerlingen leesniveau E4 hebben behaald, zal het lezen plaatsvinden in de stil leesgroepen.  
Dit zal hoofdzakelijk in het eigen klaslokaal, bij de eigen leerkracht zijn. Het kan zijn dat een leerling bij een andere 
klas mag aansluiten. Bijvoorbeeld: Een leerling uit groep 4 die E4 beheerst, zal gaan stillezen in een lokaal van  
groep 5. En leerlingen uit groep 5 die E4 nog niet beheersen, zullen gaan lezen in een lokaal van groep 4.  
Op dit moment blijven kinderen vanwege corona nog in hun eigen jaargroep. We volgen hierbij de adviezen van de 
GGD.  
 

De leerkracht start de leesles met een vorm van boekpromotie, de boekenbabbel.  
Vervolgens gaan alle leerlingen 20 minuten stillezen in hun eigen leesboek. Dit kunnen allerlei soorten 'boeken' zijn 
(Leesboeken, prentenboeken, stripboeken, kranten, sprookjesverhalen, gedichten e.d.). We streven ernaar dat  
iedereen aan het eind van het schooljaar 25 boeken gelezen heeft. Dan zijn er voldoende leeskilometers gemaakt. 
De leerlingen houden dit zelf bij op een registratieformulier. (Alleen de leesboeken met voldoende tekst tellen 
hiervoor mee.) De les wordt afgesloten met een korte nabespreking.  
 

Hommelgroepen 

In de hommelgroepen (leerlingen met niveau Start, M3, E3 en M4) wordt zelfstandig, hardop gelezen, maar mét 
ondersteuning van een duo of tutor (Een tutor is een leerling die minimaal twee niveaus hoger leest). De leerkracht 
geeft leesinstructie en de RT-leerkrachten zijn aanwezig voor extra ondersteuning. 
 

Boeken aanbod 

Wij werken er aan ons boekenaanbod zo groot mogelijk te maken. Zo maken we onder andere gebruik van leescol-
lecties en thema-collecties vanuit de Zeeuwse Bibliotheek. Ook is er voor elke groep een collectie van 25 boeken 
die verschillende keren per jaar wisselt en hebben we de klassenbibliotheken met een flink aantal nieuwe boeken 
uitgebreid. In de klassen is de leesomgeving aantrekkelijk gemaakt om met nog meer plezier te kunnen lezen.  
Daarnaast is uw kind vrij om ook leesboeken van thuis mee te nemen. Ook deze tellen (bij voldoende tekst) mee 
voor de 25 boeken.  
 

Met deze wijze van voortgezet technisch lezen helpen wij onze leerlingen in hun ontwikkeling tot gemotiveerde  
stil-lezers die begrijpen wat ze lezen.  
 

Samen hopen wij op een schooljaar vol leesplezier!  
 
 
 


