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AGENDA JUNI     

JUNI Lege flessenactie Schoolplein Vr. 26 juni Studiedag overdracht 

Do. 4 juni Actie ‘Verantwoord naar school’ Wo. 1 juli Rapport mee 

Do. 25 juni Studiemiddag, kinderen 12.00 u. vrij Do. 2 juli Wisselmorgen (8.30-10.00 uur) 

Scholen volledig open 
Volgende week starten we weer met volledige groepen. We 
zijn blij dat deze stap gemaakt kan worden, zodat we het 
schooljaar met hele groepen af kunnen sluiten. Toch blijft 
de situatie bijzonder. De 1,5 meter afstand blijft het uit-
gangspunt en dat betekent dat veel van de maatregelen 
van de afgelopen periode van toepassing blijven. Dit heeft 
gevolgen voor de contacten met ouders die alleen buiten of 
op afstand kunnen plaatsvinden.  
Omdat de organisatie van de looproutes op dit moment 
prima verloopt, willen we deze organisatie vanaf 8 juni 
handhaven. Het is door het grotere aantal kinderen en ou-
ders dan nog belangrijker, dat er zoveel mogelijk spreiding 
blijft van ouders en kinderen over het plein. Wij vragen u 
daarom de breng– en haaltijden aan te houden. 
In de bijgevoegde brief, kunt u alles lezen over hoe wij van-
af 8 juni willen gaan werken. Heeft u na het lezen van deze 
brief vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag. Wij 
hebben er vertrouwen in dat wij met elkaar op een veilige 
manier het onderwijs kunnen verzorgen. 
Zoals u heeft begrepen is juf Astrid op dit moment niet op 
school, maar werkt zij thuis. Komende periode komt er 
meer duidelijkheid hoe dit de komende periode verder 
gaat. Op dit moment werkt zij veel aan de nieuwe website 
die binnenkort de lucht in gaat. Zodra de nieuwe website 
online is, hoort u dit van ons. Wij vinden dat het erg mooi is 
geworden. We zijn benieuwd wat u er straks van vindt.  

Mail ontvangen 
Het blijkt dat ouders soms geen mail ontvangen. Dit kan 
komen doordat een e-mailadres geblokkeerd was i.v.m. een 
spam klacht. Het is dan belangrijk dat u ParnasSys toevoegt 
aan de veilige afzenders. Zie ook onderstaand artikel.  
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/115002155385-
Hoe-zorg-ik-er-voor-dat-ParnasSys-als-veilige-afzender-van-mail
-wordt-gezien- 
U kunt ook contact opnemen met onze administratie via:  
cypressenhof@onzewijs.nl  

Lege flessenactie 
De lege flessenactie voor het schoolplein loopt ook de ko-
mende tijd door. In de afgelopen week hebben wij twee vol-
le karren met flessen kunnen inleveren. De totale opbrengst 
van de lege flessenactie staat nu op € 675. Helpt u mee met 
sparen? We willen het schoolplein in oktober realiseren. 

Bedankt! 
In de afgelopen periode is er ontzettend hard gewerkt om 
het lesgeven aan de kinderen goed te laten verlopen. Niet 
alleen het team heeft daarbij een enorme inspanning gele-
verd, ook van ouders is in deze periode veel gevraagd. Wij 
zijn trots op de medewerking en ondersteuning die er door 
onze ouders is geboden. Hoewel het misschien niet altijd 
eenvoudig was, hebben de kinderen mede door uw onder-
steuning meestal goed kunnen werken met het thuisonder-
wijs. Wij willen iedereen die zich  hiervoor heeft ingezet har-
telijk bedanken. 

CITO-toetsen, rapport en contactavond 
Vanaf 8 juni komen de kinderen weer als groep in de klas. 
Daarbij ligt de nadruk op veel aandacht voor het welbevin-
den van de kinderen in de groep. Door weer samen te zijn, 
kunnen we werken aan het groepsgevoel. Tegelijkertijd staat 
de toetsperiode  CITO op het programma. We hebben er-
voor gekozen deze toetsperiode wat later uit te voeren, zo-
dat we kunnen zorgen voor een goede spreiding. Aan de 
hand van de toetsen en observaties kunnen wij kijken welke 
ondersteuningsbehoeften er zijn. Dit nemen we dan mee in 
ons plan van aanpak voor het nieuwe schooljaar. 
Door de aangepaste planning zal het rapport worden uitge-
geven op woensdag 1 juli. Omdat ouders niet op een con-
tactavond kunnen worden uitgenodigd, zullen er gesprekken 
op afstand plaats vinden via Google Meet of telefoon. Het 
contactmoment is facultatief op aanvraag van ouders.  In de 
begeleidende brief bij het rapport wordt dit uitgelegd. Ook 
de leerkracht kan ervoor kiezen u uit te nodigen voor een 
gesprek. Om de gesprekken te spreiden, kan  dit ook al voor 
1 juli plaats vinden.  

Bezoek gedeputeerde ROVZ-campagne 
Op donderdag 4 juni zal gedeputeerde Harry van der Maas 
de ROVZ-campagne 'Verantwoord naar school' coronaproof 
komen ondersteunen. Ook de media zijn ingelicht. Buiten 
zal op de aanlooproutes naar het plein een sjabloontekst 
worden gespoten om iedereen te wijzen op het 1,5 meter 
afstand houden. Enkele kinderen van de Kinderraad zullen 
daarbij helpen.  

De Avond4daagse 
Omdat de Avond4daagse dit jaar niet kan worden georgani-
seerd is een alternatieve home editie beschikbaar. Op deze 
manier kunnen kinderen ook dit jaar hun medaille halen.  
Meer info kunt u lezen op: https://www.avond4daagse.nl/
deelnemers/avond4daagse-home-edition  

Musicallessen op het plein 
Vanaf deze week zullen er op vrijdagmiddag op het plein 
musicallessen worden gegeven voor de groepen die dit 
voorheen in Het Palet deden. Marie-Louise Paulissen ver-
zorgt deze musicallessen. De kinderen die hieraan mee 
doen, weten dit inmiddels.  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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