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AGENDA JULI  Lege flessenactie Schoolplein   

Do. 9 juli Laatste schooldag Ma. 24 augustus Start van het schooljaar 

Vr. 10 juli Opruim-/verhuisdag voor het team 1—4 september  Schoolfotograaf 

13 juli—21 aug. Zomervakantie Wo. 9 september Studiedag 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf kon dit schooljaar niet doorgaan vanwe-
ge de beperkingen i.v.m. het coronavirus. Daarom komt de 
schoolfotograaf in het begin van het schooljaar nl. van di. 1 
t/m vr. 4 september. Er worden dan portretfoto’s, klassenfo-
to’s en foto’s met broertjes en zusjes gemaakt. In de eerste 
info na de zomervakantie volgt meer informatie. 

Schoolgids 
De nieuwe schoolgids wordt in de eerste week van het nieu-
we schooljaar uitgegeven. De digitale versie sturen wij u aan 
het begin van de laatste vakantieweek, zodat u voor de eer-
ste schooldag op de hoogte bent van alle informatie.   

Het was fantastisch!!! 
We sloten met de groepen 8 af met twee fantastische af-
scheidsavonden in De Hoeksteen. Vanwege 1,5 meter af-
stand konden er minder toeschouwers aanwezig zijn, maar 
de gezinsleden konden wel samen genieten van de musical. 
En het was natuurlijk superfijn dat de musicals door konden 
gaan en dat werd door de ouders en de kinderen bijzonder 
gewaardeerd.  
Twee avonden werd er prachtig gespeeld en gezongen. Het 
publiek en de spelers genoten met volle teugen. Wat is het 
mooi om zo afscheid te nemen. Wij hebben ervan genoten 
en bedanken juf Jolien, juf Tjarda en meester Bert voor de 
begeleiding van hun groep. Ook de rest van het team en een 
aantal ouders hielpen mee. Na afloop zongen we als team 
alle aanwezigen toe op het plein. Daarna was er een hapje 
en een drankje om even gezellig na te praten. Het was alle 
avonden een prachtig afscheid. Wij wensen alle kinderen 
veel succes toe op hun nieuwe school. Het ga jullie goed! 
Misschien zien wij jullie terug als je je rapport wilt laten 
zien, als stagiair of met je broertje/zusje. Je bent van harte 
welkom! 

Sponsorloop groep 8 
De kinderen van de groepen 8 heb-
ben voor het goede doel ‘Stichting 
Dierenlot’ € 746,30 opgehaald. Dat 
is een fantastisch bedrag in deze 
bijzondere omstandigheden. De 
voorbereidingstijd was korter dan 
normaal. ALLE DEELNEMERS BE-
DANKT VOOR HUN INZET!! 

Personeel 
Juf Jolien gaat na de zomervakantie genieten van haar wel-
verdiende zwangerschapsverlof. Haar verlof tot de kerstva-
kantie wordt ingevuld door juf Tjarda en meester Raymon. 
Omdat juf Tjarda in de zomer doorwerkt als manegehouder 
heeft zij in oktober twee weken vrij. Meester Raymon ver-
vangt haar dan. Juf Nelleke komt in de derde schoolweek 
terug van zwangerschapsverlof. De eerste twee weken zal 
juf Desiree daarom de hele week lesgeven in de groep.  

Zomervakantie 
Op vrijdag 10 juli zijn de kinderen vrij en begint voor hen de 
welverdiende zomervakantie. Het schoolteam gebruikt deze 
dag om alles te verhuizen en op te ruimen. 
Maandag start ook voor het team de zomervakantie. Wij 
hebben er zin in. Het hele team wenst u een fijne vakantie 
toe. Goede reis gewenst wanneer u erop uit trekt. Wij ver-
wachten alle kinderen weer terug op maandag 24 augustus.  

Ouders bedankt!!! 
Er is dit schooljaar weer veel werk verricht door ouders van 
onze school. Hoewel niet alles doorging heeft de activiteiten-
commissie flink wat activiteiten ondersteund. Ook de over-
blijfouders hebben zich enorm ingezet om de TMO-opvang 
bij de kleuters goed te begeleiden. Veel ouders hebben  ge-
holpen als luizenouder, techniekouder, excursiebegeleider 
enz.. Zonder deze ouderhulp zouden veel dingen op school 
niet mogelijk zijn.  
We willen u van harte bedanken voor al uw hulp en onder-
steuning in het afgelopen jaar. Fijn dat we op jullie konden 
rekenen.   



Hallo allemaal! 
 

Mijn naam is Savannah Ribbens, ik ben 22 jaar en ik kom 
uit Vlissingen. Een aantal van jullie zullen mij al kennen, 
aangezien ik dit jaar voor mijn afstudeerstage werkzaam 
ben geweest in groep 1/2 d. Ook heb ik al eerder stage 
gelopen op de Cypressenhof. Daarnaast heb ik ervaringen 
opgedaan op andere scholen binnen Onze Wijs en ook in 
het speciaal basisonderwijs. In mijn vrije tijd lees ik graag 
een boek, ga ik graag een dagje weg of gezellig een hapje 
eten met vriendinnen. Inmiddels heb ik mijn pabo diploma 
behaald en mag ik dan eindelijk als echte juf aan de slag. 
Ik vind het enorm leuk dat ik volgend jaar werkzaam blijf 
op de Cypressenhof, in verschillende groepen 1/2. Ik heb 
er veel zin in om aan de slag te gaan en er een leuk school-
jaar van te maken!                                     Savannah Ribbens 

ONZE NIEUWE COLLEGA’S STELLEN ZICH VOOR 
 

Beste allemaal, 
 

In het nieuwe schooljaar zult u mij als nieuw gezicht op school 
treffen. Ik wil me hierbij dan ook graag voorstellen. 
Ik ben Danny Kodde en zal na de vakantie werkzaam zijn als ad-
junct-directeur, leerkracht van groep 8c. Op maandag begeleid ik 
stagiaires binnen Onze Wijs. 
Ik ben 36 jaar en ik woon samen in Oost-Souburg. In mijn vrije tijd 
hou ik van reizen en sporten. 
Ik heb hiervoor gedurende 18 jaar met veel plezier gewerkt op 
basisschool Het Vlot in Vlissingen. Hier heb ik altijd lesgegeven 
aan groep 7/8. Verder was ik er ICT-coördinator en voorzitter van 
de MR. Na vorig schooljaar de opleiding van schoolleider basisbe-
kwaam te hebben afgerond, was de vacature op de Cypressenhof 
voor mij een boeiende kans om mijzelf verder te kunnen ontwik-
kelen. Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling  van de school en natuurlijk die van de leerlingen. 
Ik hoop u in het nieuwe schooljaar te mogen ontmoeten! 
 

       Danny Kodde 

 

 Beste allemaal, 
 
Mijn naam is Raymon Schoonen en ik zal komend jaar 
werkzaam zijn voor Onze Wijs als invalleerkracht voor 
langdurige afwezigen. Na dit jaar mijn PABO-studie te heb-
ben afgerond heb ik hiervoor gekozen, omdat ik erg be-
nieuwd ben naar de verschillende organisaties binnen de 
scholen behorend tot Onze Wijs.  
Op de Cypressenhof zal ik tot de kerstvakantie lessen ver-
zorgen aan groep 7b. Ook is het mogelijk dat ik andere 
leerkrachten zal vervangen en op deze manier hoop ik 
zoveel mogelijk van de school te zien en te leren.  
Ik ben de afgelopen twee jaar werkzaam geweest in  
groep 8 van CBS de Burcht-Rietheim en kijk erg uit naar 
een nieuwe start op de Cypressenhof.  
Ik zal mij na de zomervakantie volledig inzetten om een 
steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van uw 
kind.  
           Raymon Schoonen 
 




