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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Agenda/activiteiten september 2017
- Openingsviering vrijdag 8 september om 08.30
- Openingsfeest vrijdag 8 september om 18.00 uur
- Bibliotheek op school

uur

Agenda/activiteiten september 2017
- Vrijdag 8 september openingsviering in de kerk om 08.30 uur
- Vrijdag 8 september openingsfeest in school om 18.00 uur
- Dinsdag 19 september informatieavond groep 1 t/m 8 (informatie volgt binnenkort)
- Maandagmorgen 25 september schoolfotograaf
- Woensdag 27 september trefbaltoernooi groep 5/6
Openingsviering in de kerk
Als katholieke school vinden we het belangrijk om samen te vieren. We willen net als andere jaren graag ook
nu stil te staan bij een nieuw schooljaar. Daarom houdt de school op vrijdag 8 september een
openingsviering in de kerk om 08.30 uur. We nodigen u hiervoor van harte uit. Het thema voor de viering is:
Elkaar (weer) ontmoeten.

In verband met een begrafenis start de viering om 08.30 uur en niet
om 08.45 uur. Om 09.15 uur moet de kerk vrij zijn voor de begrafenis.
Openingsfeest
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u allen weet vindt op vrijdag 8 september het jaarlijkse openingsfeest
van de St. Cyriacusschool plaats. Vanwege de weersverwachtingen van
vrijdag zijn wij helaas genoodzaakt wat wijzigingen door te geven. Het
openingsfeest begint gewoon om 18.00 uur, maar zal grotendeels in de
school zijn. Hierdoor is er te weinig ruimte voor het spel ‘Minute to Win it’.
Om toch een gezellige start van dit schooljaar te creëren, vragen wij u om
gezelschapsspellen mee te nemen. Zo kunt u met uw kinderen en/of andere
gezinnen samen een spelletje spelen.
De barbecue zal rond 18.30 uur starten. Tijdens de barbecue mag u uiteraard verdergaan met uw spel. Wij
willen u eraan herinneren dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw kind(eren) en de meegebrachte spellen.
Wij maken alleen gebruik van de lokalen waarvan de deuren open staan.
Wij hopen u allen te zien aanstaande vrijdagavond! De organisatie van dit openingsfeest is in handen van
juffrouw Karin en juffrouw Sanne en Janni Kogelman en Robert Nijhout namens de ouderraad.
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Schoolbibliotheek schooljaar 2017-2018
Onderstaand bericht is ook geplaatst in de laatste nieuwsflits van schooljaar 2016/2017.
Aankomend schooljaar zullen de openingstijden van de bibliotheek op school veranderen. De bibliotheek
was dit schooljaar op 2 momenten in de week onder schooltijd geopend. Een week na de zomervakantie,
vanaf maandag 11 september, is de bibliotheek iedere ochtend van 8.15 uur tot 8.25 uur open. De kinderen
van groep 1 tot en met 8
mogen boeken lenen voor
thuis, maar de kinderen van
groep 3 tot en met 8 kunnen
ook tijdens deze momenten
boeken lenen voor in de
klas. De leenmomenten
onder schooltijd komen te
vervallen. We willen
namelijk de leesmomenten
in de klas zo optimaal
mogelijk benutten.
De kinderen van groep 1 tot
en met 4 mogen samen met
een ouder naar de bieb om een boek uit te zoeken. Maar om de zelfstandigheid te bevorderen mogen deze
leerlingen ook alleen naar de bibliotheek. We verwachten van de leerlingen van groep 5 t/m 8 in ieder geval
dat ze zelfstandig boeken lenen en terugbrengen.
Doordat de bibliotheek op deze momenten open is, mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 als zij dat willen
na het lenen naar de eigen klas gaan om in hun boek te lezen. De kinderen die niet naar de bibliotheek
hoeven, maar wel willen lezen mogen ook vanaf 8.20 uur in de klas vrij lezen. Gewoon buiten blijven tot de
bel gaat mag natuurlijk ook!
De nieuwe openingstijdens en deze organisatie van ‘vrije inloop’ willen wij tot de herfstvakantie uitproberen.
Rond de herfstvakantie gaan wij evalueren of het organisatorisch goed verloopt.
Jolanda Roord (moeder van Merle), Mariejan van der Vechte (moeder van Caya en Elin) en Cyndi Trip
(moeder van Dexter en Reef) gaan de school helpen tijdens deze openingstijden.
Wilt u ook helpen? Graag een mailtje naar s.koerhuis@mijnplein.nl of m.corjanus@mijnplein.nl.
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