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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:
- Juffrouw Gerrie geslaagd
- Afscheid groep 8
- Leesouders gevraagd
- Nieuwe taalmethode
- Schoolwebsite
- Tussenschoolse opvang (TSO)
- Passend onderwijs, wij zijn er klaar voor!
- Klaar voor de start
Juffrouw Gerrie geslaagd
Juffrouw Gerrie heeft haar eenjarige opleiding tot coördinator rekenen afgerond. Daar willen we haar ook op
deze plek van harte mee feliciteren. Wat heeft de opleiding tot nu toe gebracht? In ieder geval dat we met
hulp van het boek ernstige reken en wiskunde problemen nog eerder dan nu signalen in de onderbouw
moeten opsporen.
Dat betekent dan ook dat op basis van signalering eventuele instructie moet worden aangepast. Bij
rekenproblemen moet niet meer van hetzelfde worden aangeboden, maar moet juist worden ingestoken op
een ander rekenniveau. Daarbij helpt het ook als kinderen de rekenmoeilijkheid fysiek uitvoeren. Minder
verwerken op papier, maar dan juist doen!
In het nieuwe schooljaar wil juffrouw Gerrie als coördinator rekenen onder andere kijken met de
leerkrachten waar hiaten liggen in de rekenmethode Pluspunt en waar de methode ‘opgeplust’ moet
worden. Daarnaast is het belangrijk dat we niet alleen naar het antwoord kijken, maar meer naar het proces
hoe kinderen tot het antwoord gekomen zijn. Het moet dan eerst gewoonte worden dat kinderen dit proces
beschrijven in hun schrift.
Tevens richten we ons in het nieuwe schooljaar nog meer op de instructie van en door de leerkrachten. Het
is van groot belang dat leerkrachten nog bewuster hardop denkend voordoen hoe zij als leerkracht een
bepaalde opdracht berekenen.
Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 presenteerden
op dinsdagmiddag 1 juli de
afscheidsmusical genaamd ‘Vermist’ voor
alle kinderen van groep 1 t/m 8 en voor
opa ’s en oma’s. Op dinsdagavond stond
groep 8 nog een keer op de planken. Dit
keer voor alle ouders en leerkrachten.
Na het slotlied kreeg groep 8 een
welverdiend applaus.
Het is op deze school een traditie dat de
ouders van de groep 8 kinderen een
blijvende herinnering schenken aan de
school.
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De groep ouders verraste de school met een stationsklok aan een paal voorzien van bordjes met de namen
van de leerlingen erop. Echt een prachtig, functioneel cadeau voor op het schoolplein.
Op woensdag namen de kinderen van groep 8 op eigen wijze afscheid van de kinderen van school.
Het is goed zo. Groep 8, tot ziens!
Leesouders gevraagd
Ook dit schooljaar hebben we weer veel gehad aan de leesouders. In de groepen 4 en 5 werken de
leesouders met een groepje van 2 of 3 kinderen aan een leesles. Deze les hadden de kinderen anders
zelfstandig gemaakt.
Maar veel kinderen hebben toch die sturing nodig en de begeleiding bij hardop lezen. Wanneer ze
zelfstandig gaan werken lezen ze meer in zichzelf en juist het hardop lezen blijft zo belangrijk. We merken
dan ook dat de kinderen dan ook goed vooruit gaan. Ook in groep 3 kunnen we niet zonder leesouders.
Samen een boekje lezen, woordjes lezen, leespelletjes doen etc. In een klein groepje komt een kind veel aan
lezen toe en dat is iets wat wij als school erg belangrijk vinden.
Dus voor volgend schooljaar zijn we weer op zoek naar leesouders. De tijden zijn:
Maandag, 11.30-12.00
dinsdag en donderdag van 13.00-13.30
Woensdag 12.00-12.30
vrijdag 8.30-9.00
Heeft u nog ruimte over in uw agenda en vindt u het leuk om de kinderen te helpen in hun leesproces, stuur
dan een mailtje naar: monique@cyriacus.nl
Nieuwe taalmethode
Na de zomervakantie zullen wij gaan starten met
een nieuwe taalmethode. Het afgelopen jaar
hebben wij ons georiënteerd op verschillende
taalmethodes. Meester Ruben en juffrouw
Monique hebben een voorlichting bijgewoond
over de nieuwe taalmethodes die er zijn.
Vervolgens heeft een adviseur voor alle teamleden een presentatie gehouden over drie taalmethodes. Naar
aanleiding van deze voorlichting hebben wij drie zichtzendingen laten komen. De leerkrachten van groep 4
t/m 8 hebben van twee methodes een compleet blok uitgeprobeerd met de kinderen. Na deze proefperiode
hebben wij unaniem gekozen voor de methode: Staal (sterk in taal).
En wel hierom:
Toepassen:
De kinderen doen de eerste twee weken kennis op, die zij vervolgens in week drie
toepassen. Elk kind maakt in die week zijn eigen eindproduct zoals een publicatie of
presentatie. Echt werken met taal dus, zoals je in het echte leven doet.
Betekenisvol: In de verrassende thema’s van Staal gaan de kinderen aan de slag met levensechte
bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Bovendien
werken ze naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen dus niet schrijven
voor ons als leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.
Dat brengt taal tot leven.
Spelling:

Staal werkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak van José Schraven die
wij op dit moment ook al volgen. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen
en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten.

Bovendien is er veel aandacht voor woordenschat in de taallessen en bij de verwerking op de computer.
Daarnaast waren veel kinderen super enthousiast over de methode Staal.
De leerkrachten kijken ernaar uit om na de vakantie met deze methode te gaan werken.
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Het werken met de nieuwe taalmethode zal voor de kinderen absoluut wennen zijn. Ten eerste omdat de
methode Staal veel meer vraagt van de kinderen om taal daadwerkelijk toe te gaan passen in bijvoorbeeld
een presentatie, publicatie en meer. Ten tweede omdat de nieuwste taalmethodes, waaronder ook Staal,
het niveau nogal hebben opgeschroefd.
Desalniettemin hebben we toch besloten de methode niet gefaseerd maar in één keer voor alle groepen
tegelijk in te voeren als nieuwe taalmethode.
Voor een korte presentatie over de methode Staal verwijs ik u naar de onderstaande link.
http://www.youtube.com/watch?v=XCc4jqBAKuI
Schoolwebsite
Mark Toonen is de ontwikkelaar van onze schoolwebsite. Hij werkt momenteel aan een nieuwe vormgeving
van de schoolwebsite. Het streven is dat de vernieuwde schoolwebsite direct na de zomervakantie wordt
'gepresenteerd'.
Tussenschoolse opvang (TSO)
Voetballen op het veldje, graven in de zandbak, schommelen, touwtje springen en nog veel meer….heerlijk
zo’n schoolplein waar de kinderen zich tijdens de TSO prima kunnen vermaken. Na het overblijven alle
spullen weer in het hok en wachten op de juffrouw of meester. Het overblijven voor dit schooljaar zit er
weer op. Meestal liep het gesmeerd, soms even wat minder. Broodje knakworst voor alle kinderen, altijd
een feest. Het voetballen met de overblijfkrachten tegen groep 8 is voor de kinderen een jaarlijks
hoogtepunt. Voor de overblijfkrachten een uitdaging, alles eraan doen om te winnen en dan gaat het wel
eens mis. Ook dit jaar was de overwinning wederom voor groep 8.
Iedereen bedankt die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan de TSO. In het bijzonder alle overblijfkrachten
die ons gaan verlaten omdat zij volgend schooljaar geen kinderen meer op onze school hebben. Hartelijk
dank voor jullie jarenlange inzet! Gelukkig mogen we ook weer een aantal nieuwe overblijfkrachten
verwelkomen. Overblijven is een zaak van, voor en door ouders.
Dankzij alle ouders die zich hebben aangemeld als overblijfkracht is het weer gelukt om de planning voor het
nieuwe schooljaar rond te krijgen.
Iedereen een prettige vakantie gewenst!
Passend onderwijs, wij zijn er klaar voor!
Op 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start.
Wij zijn er klaar voor!
Wetten zijn aangepast, financieel en administratief zijn
er veranderingen op bestuursniveau en als school
hebben we zorgplicht.
De zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te
bieden, bij voorkeur op onze eigen school is voor ons
niet nieuw.
Als dorpsschool hebben we het altijd heel belangrijk
gevonden om kinderen zo lang mogelijk in Hoonhorst op
school te houden.
Ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften hebben
we met Leerling Gebonden Financiering
(rugzakje)
binnen onze school kunnen begeleiden.
Het rugzakje is nu afgeschaft, maar daarvoor in de plaats
kunnen we extra ondersteuning aanvragen bij ons
samenwerkingsverband.
Het uiteindelijke doel van Passend Onderwijs is het
opvangen van zoveel mogelijk kinderen in de reguliere
basisschool.
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Wij hebben in ons team veel specialistische kennis om voor ieder kind Passend Onderwijs te kunnen bieden.
Soms echter zijn onderwijsbehoeften zo specifiek, dat groepsleerkrachten tegen grenzen aanlopen om nog
Passend Onderwijs te kunnen bieden.
Voor deze leerlingen biedt het speciaal (basis)onderwijs of een andere school in de regio een passende plek.
Ook dat blijft hetzelfde.
Als school kijken we per kind en per situatie en altijd in overleg met ouders en deskundigen wat de beste
oplossing is.
Passend Onderwijs, wij zijn er klaar voor!
Klaar voor de start……
Op maandagmiddag 30 juni hebben de kinderen voor zover het kon kennis gemaakt hun ‘nieuwe’ juf of
meester die ze krijgen in schooljaar 2014/2015.
De vakantie moet nog beginnen, maar de plannen voor het begin van het nieuwe schooljaar liggen al op
tafel. We willen het komende schooljaar wederom starten met groepsvorming. In de eerste twee dagen van
het nieuwe schooljaar staat groepsvorming in ieder geval centraal.
De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een
groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed
functioneren als zij zich prettig voelen.
Dat prettig voelen hangt samen met een gevoel van
eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect
hebben voor elkaar.
Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar kunnen opschieten is niet vanzelfsprekend. Deze
vaardigheden moeten kinderen geleerd worden en daar moet blijvend aandacht aan besteed worden.
De eerste dagen willen we hier veel aandacht aan besteden middels groeps- en schoolactiviteiten.
We nodigen u graag uit voor de aftrap en feestelijke opening van het nieuwe schooljaar op maandagmorgen
18 augustus 2014 om 8.30 uur op ons schoolplein. Na en/of tijdens de centrale start is er gelegenheid tot
het drinken van een kopje koffie of thee op het plein of bij slecht weer in de speelzaal van de school.
Noteert u dit vast?
Op dinsdagmorgen 26 augustus vieren we om 08.45 uur de opening van een nieuw schooljaar in de
St.Cyriacuskerk middels een schoolviering. Op dinsdagavond 26 augustus vieren we met de kinderen, ouders
en leerkrachten de opening van het schooljaar. Dit festijn zal om 18.00 uur beginnen. Meer informatie volgt
zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot
Maandag 18 augustus 2014
Team St. Cyriacusschool
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