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AGENDA OKT./NOV.   Di. 3 november  Nationaal schoolontbijt 

30 sept.-11 okt. Kinderboekenweek Di. 10 november  Studiedag, kinderen vrij! 

19-23 oktober Herfstvakantie Di. 24 november  MR-vergadering 

Ma. 26 oktober Uiterste inleverdatum Tijdmachine Wo. 25 november  Voorleeswedstrijd 

Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek besteden wij extra aandacht 
aan plezier in lezen. Kinderen maken kennis met nieuwe 
kinderboeken en in elke groep mogen er enkele nieuwe 
boeken  aangeschaft worden.  
Kinderen kunnen meedoen met de ontwerpwedstrijd ‘De 
Tijdmachine’. Het ontwerp kan t/m maandag na de herfst-
vakantie ingeleverd worden. 
Verder vragen wij uw aandacht voor de spaaractie van    
De Drukkerij. Verderop in deze info leest u er meer over. 

Sparen met elkaar 
Wij doen mee met de 
Jumbo spaaractie, dat 
gaat als volgt: 
Sinds woensdag 30 september kunt u bij Jumbo sparen 
voor onze school. Bij elke besteding van €10,00 ontvangt u 
een spaarpunt met een unieke code. Deze spaarpunten 
kunt u toekennen aan een school/vereniging van uw keuze. 
Wij willen u natuurlijk vragen ze aan de Cypressenhof te 
geven. U kunt uw spaarpunten in de Jumbo in de box van 
de Cypressenhof doen, waardoor u spaart voor onze 
school. Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt 
u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. 
Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze 
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scan-
nen met de Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is be-
schikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te 
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de  

Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen 
de spaarpunten heel makkelijk en snel 
gescand en geactiveerd worden. Het 
heeft onze voorkeur dat u zelf de pun-
ten scant en aan de Cypressenhof toe-
kent. U kunt de punten ook meegeven 
aan uw kind, zodat ze ingeleverd wor-
den in de schoolbox voor de actie. De 
opbrengst kunnen wij gebruiken voor 
de inrichting van ons nieuwe school-
plein en voor de aanschaf van spelma-

teriaal. Helpt u mee om deze actie te laten slagen?  

Ouder-kindgesprekken 
Het was fijn u als ouder te kunnen ontmoeten tijdens de 
ouder-kindgesprekken. Voor sommige ouders was het een 
eerste kennismaking met de leerkracht van hun kind. Enkele 
ouders gaven aan het jammer te vinden dat er maar één 
ouder mee mocht. Dat begrijpen wij heel goed. Toch heb-
ben we hiervoor gekozen, omdat een aantal teamleden het 
best spannend vond om de gesprekken in de klas te voeren. 
Ook wilden we het aantal mensen en daarmee de sociale 
contacten tot een minimum beperken. We vragen uw be-
grip hiervoor. Ook wij missen het informele contact nu ou-
ders de school niet binnen mogen. Wij proberen u toch via 
andere weg deelgenoot te maken van wat er op school en in 
de klas gebeurt. Heeft u vragen, schroom dan niet om con-
tact op te nemen met de leerkracht van uw kind. 

Informatiemomenten 
De informatiemomenten zijn in alle groepen afgerond. We 
hopen volgend schooljaar de informatiemomenten te orga-
niseren, zoals u gewend was d.w.z. met inloopmomenten in 
groep 1 t/m 4 en een informatieavond in groep 5 t/m 8. We 
merken dat online zijn beperkingen heeft qua interactie.  
Toch hopen wij dat u zicht heeft gekregen op het werk in de 
groep. Bedankt voor alle positieve reacties . 

Sterkind van de week 
Op Cypressenhof werken wij op allerlei manieren aan een 
positief pedagogisch klimaat. Daarbij geven wij kinderen 
veel positieve feedback en complimenten. Zo wordt voor 
het sterkind van de week in de klas een complimentenlijst  
gemaakt. Regelmatig nodigt meester PietJan de sterkin-
deren uit en besteedt hij aandacht aan hun complimenten. 
A.s. vrijdag zal hij hiermee starten in de kleutergroepen. Wij 
merken dat kinderen dit erg waarderen. 

Subsidie leerachterstanden  
Deze zomer hebben zo’n 20 kinderen vanuit een subsidie  
van de overheid de zomerschool gevolgd. Van deze subsidie 
is een deel nog inzetbaar in de periode tot de kerstvakantie. 
Daarom zal er extra ondersteuning gericht worden ingezet 
door inzet van onderwijsassistenten en leerkrachten. Hier-
voor hebben wij Tim Noomen als onderwijsassistent kunnen 
aannemen. Wij wensen Tim een fijne werktijd bij ons toe. 

Huwelijk juf Tjarda 
Op zaterdag 10 oktober treedt juf Tjarda in het huwelijk met  
haar vriend Gerjo. Vanwege de coronaperikelen is de ge-
plande ontvangst op school niet mogelijk en zal de bruiloft 
op Manege De Zwaanhoek plaats vinden. Wij wensen Tjarda 
en Gerjo een onvergetelijke dag toe.   

Wij wensen iedereen een  






