
Infobulletin 

 

9 september 2020 

AGENDA   Wo. 23 september Kraanwaterdag, opening tappunt 

15-18 september Schoolkamp groepen 8 21-25 september Informatiemomenten voor ouders 

Ma. 21 september Sponsorloop schoolplein Di. 29 september Ouder-kindgesprekken 

22-24 september Sportdagen gr. 1 t/m 6 Do. 1 oktober Ouder-kindgesprekken 

Start van de dag 
Graag vragen wij uw aandacht voor de schooltijden tijdens 
deze coronaperiode. Zoals u weet worden de groepen op 
verschillende tijden op school verwacht. Er geldt een in-
looptijd van vijf minuten voor de start van de lessen. De A-
groepen starten om 8.20 uur. Het is de bedoeling dat de 
les dan ook begint. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op 
school is, zodat we ook op tijd kunnen beginnen. Wij zullen 
er op letten dat uw kind ook om 14.05 uur uitgaat. Samen 
zorgen we dan voor voldoende onderwijstijd en een goede 
spreiding van het halen en brengen.  

Personeel en corona 
Nu met de richtlijnen rond corona personeelsleden met 
klachten niet mogen werken en zich moeten laten testen, 
zullen wij als school vaker geconfronteerd worden met de 
uitval van personeel. Tot nu toe hebben wij kunnen voorko-
men dat groepen thuis moeten blijven, maar de kans is 
reëel, dat dit in de komende periode toch gaat gebeuren. 
Vrijwel alle vervangingen moeten intern worden opgelost 
vanwege het tekort aan onderwijspersoneel op de arbeids-
markt. Als een groep thuis moet blijven, dan hoort u dit in 
principe een dag van tevoren. Als er plotseling veel perso-
neelsleden tegelijkertijd uitvallen, kan het zijn dat we u      
‘s morgens via Parro en mail vragen uw kind die dag thuis 
te houden. Voor ouders bij wie dit dan echt niet lukt, ver-
zorgen we dan opvang van uw kind in een andere groep.  
Wij hebben al jaren een heel laag ziekteverzuim (rond 2%), 
waardoor wij nog nauwelijks groepen naar huis hebben 
hoeven sturen, maar wij verwachten dat dit nu bij ons toch 
ook gaat gebeuren. Wij informeren u zo tijdig mogelijk! 

Wel of niet naar school en bezoek in de school 
Wij krijgen veel telefoontjes van ouders of hun kind wel of 
niet naar school mag. Dat is heel begrijpelijk, want het is 
soms lastig om in te schatten of dit wel of niet mag. In deze 
info is daarom de beslisboom opgenomen, die kan helpen 
bij de afweging. Heeft u toch vragen, dan kunt u altijd even 
bellen! 
Hoewel ouders in principe niet in de school komen, is er 
gelukkig op afspraak weer bezoek mogelijk in de school. 
Hiervoor gelden dan wel strikte afspraken. Bij binnenkomst 
moeten de gegevens worden geregistreerd en is ont-
smetting noodzakelijk. Ook mag u alleen naar binnen als uit 
de gezondheidscheck geen risico’s naar voren komen. De 
gezondheidscheck is bijgevoegd in deze info, zodat u zelf 
kunt nagaan of u de school binnen mag. Om de privacy te 
waarborgen wordt de namenlijst dagelijks vervangen. Bin-
nenkort wordt deze vervangen door een brievenbus waarin 
de gegevens kunnen worden gedaan, zodat deze niet in te 
zien zijn door anderen. 

Opening watertappunt 
Op woensdag 23 september, de Kraan-
waterdag wordt het watertappunt op het 
grote plein officieel in gebruik genomen. 
Een wethouder en JOGG-ambassadeur 
Juvat zullen bij de opening aanwezig zijn. De kinderen van 
de groepen 7 zullen de feestelijke opening met een dans 
ondersteunen. In de groepen krijgt het drinken van kraan-
water extra aandacht, want kraanwater drinken is lekker, 
gezond en duurzaam. Het is dan wel de bedoeling, dat er op 
een goede manier met het watertappunt wordt omgegaan. 
Daarvoor krijgen de kinderen in de groepen instructie. Het 
watertappunt mag gebruikt worden tijdens het buitenspel 
en na schooltijd als kinderen op het plein buiten spelen.  

Ouder-kindgesprekken 
Op  29 september en 1 oktober vinden de 
jaarlijkse afstemmingsgesprekken plaats.     
In dit ouder-kindgesprek gaat het om de afstemming op de 
onderwijsbehoeften van uw kind. Wij vinden het belangrijk 
dat uw kind erbij is, omdat we willen praten mèt en niet 
òver het kind. Gesprekken in deze vorm passen uitstekend 
bij onze visie, waarbij wij kinderen eigenaar willen laten zijn 
van het eigen leer– en ontwikkelingsproces. Vandaag op 
studiedag was het voeren van (ouder-)kindgesprekken het 
scholingsonderwerp. 
We hebben afgesproken, dat de ouder-kindgesprekken on-
der strikte voorwaarden op school kunnen plaatsvinden. De 
gesprekken duren 10 min. met een pauze van 5 min. Er mag 
één ouder met het kind mee en er is een gezondheidscheck. 
Omdat wij de gesprekken met de kinderen erbij voeren, 
willen wij deze plannen in de middag tussen 14.45 en 18.00 
uur voor de groep 1 t/m 4 met een uitloop tot 19.30 uur 
voor de groepen 5 t/m 8. De planning van de gesprekken 
verloopt weer via Parro. Op bovengenoemde dagen krijgen 
eerst de ouders van meerdere kinderen de kans om in te 
schrijven. Daarna is het de beurt aan de andere ouders. In 
grote groepen kan er ook nog een ander moment nodig zijn. 
Meer informatie volgt via Parro.  

Informatiemomenten 
Normaal gesproken nodigen wij u uit voor een informatie-
avond of een meeloopochtend of —middag om u deelge-
noot te maken van het werk in de groep. Tijdens dit infor-
matiemoment willen wij u laten zien en vertellen hoe wij op 
school werken. Vanwege corona is het niet mogelijk om 
groepen ouders tegelijk in de klas te ontvangen. Daarom 
wordt er langs de digitale weg voor iedere groep een infor-
matiemoment georganiseerd, waarbij er een mogelijkheid is 
voor interactie. Via Parro volgt hierover meer informatie .  



            LEGE FLESSENACTIE 
        loopt  

             OP SCHOOL door 
De kinderen kunnen   

de lege flessen  
op school inleveren.  

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Uw kind wil graag sporten, op mu-
ziekles, streetdance, schilderen of 
aan theater doen? Is er thuis weinig 
geld en is het voor u moeilijk om de 
kosten te betalen? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
helpt! We betalen voor kinderen en 
jongeren (0 t/m 18 jaar) de contributie / het lesgeld en 
eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of 
de huur van een instrument. 
Wilt u hierover meer informatie?  
Het is ook mogelijk om te bellen, mailen of appen: 
Marjan Ouwerkerk: 06-24549910    
m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl 
Lianne de Groot: 06-46218656  
l.degroot@welzijnmiddelburg.nl 

Goed van Start  
In de startperiode van het schooljaar is er in de groepen spe-
ciale aandacht voor het verankeren van een goede gewoon-
tevorming in de groep als basis voor de rest van het school-
jaar. Zo gebruiken we o.a. klas– en teambouwers om de 
groepssfeer te bevorderen. In de groepen 5 t/m 8 werken we 
hieraan volgens de methodiek ‘Goed van Start’. Daarbij is er 
veel aandacht voor wat er goed gaat in 
de groep, maken de kinderen samen 
regels en bedenken ze ook wat er moet 
gebeuren als het niet goed gaat. Hier-
door maken we kinderen zelf verant-
woordelijk voor het stellen van regels en 
afspraken. Dit zorgt ervoor dat zij zich 
meer samen verantwoordelijk voelen om 
zich er aan te houden. Kortom: ‘SAMEN 
WILLEN WIJ EEN FIJNE GROEP ZIJN’.  

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 kinderen 
van de Cypressenhof en de oudergeleding van de MR.  
U krijgt via Murlen Dienstverlening een mail met inloggegevens, zodat u de ouderbijdrage via Idealnet kunt betalen. 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. 

Fruitdagen op school 
Op woensdag en donderdag zijn onze fruitda-
gen en dan is het de bedoeling dat de kinderen voor de pau-
zehap groente of fruit meenemen. Wij zijn een ‘Gezonde 
school’ en willen hiermee gezonde voeding van kinderen 
stimuleren. We hebben ook weer een aanvraag gedaan om 
mee te doen met het EU-schoolfruitproject. Als onze aan-
vraag wordt toegekend, krijgen de kinderen gedurende een 
half jaar drie dagen per week groente of fruit aangeboden. 

Schoolkamp groepen 8 
Volgende week gaan de groepen 8 twee dagen op kamp 
naar Kanoa. Tijdens het kamp worden er buitenactiviteiten 
gedaan en wordt er overnacht in tipitenten. Wij wensen de 
kinderen en hun begeleiders veel plezier toe. 

Sponsorloop 
Met veel enthousiasme zijn 
de kinderen begonnen met 
het werven van sponsors. De 
eerste sponsorbedragen ko-
men al binnen. Met een goe-
de opbrengst kan het plein in 
de herfstvakantie worden 
vernieuwd en komen er nieu-
we, uitdagende spelmogelijkheden voor de kinderen. We 
willen het mogelijk maken, dat u als ouder kan komen kij-
ken bij de sponsorloop. Via Parro krijgt u door wanneer de 
groep van uw kind aan de beurt is. U mag dan als toeschou-
wer komen kijken. Op het bijgevoegde kaartje ziet u waar u 
mag staan (wel 1,5 m. afstand te bewaren!) 



 

Kaartje bij de sponsorloop 

 

         Groepen 1 en 2 gebruiken het kleuterplein (niet op de kaart) 

 Groepen 3 en 4 gebruiken de gymzaal plus het stukje plein van de nooduitgang gymzaal tot aan  

 de deur naar binnen toe. (Rode lijn) 

          Groepen 5 en 6 gebruiken het grasveld voor de flat. (Gele lijn) 

 Groepen 7 en 8 gebruiken het grasveld met de doeltjes. (Groene lijn) 

 Ouders groep 1 en 2 kunnen kijken rond het kleuterplein 

 Ouders andere groepen kunnen kijken rond het parcours. (Blauwe lijn) 

 Wij vragen ouders alleen te komen kijken bij de sponsorloop van hun kind. 

 Zo kunnen we de sponsorloop coronaproof laten verlopen. 








