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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/begin oktober 2017
- 1 oktober telling
- Wo 11 oktober finales trefbaltoernooi groep 5/6
- Nieuwe vakleerkracht muziek
- Vervanging meester Ruben wat betreft lesgevende taken
- Fotowedstrijd zomerlezen
- Leerlingenraad
- Kinderboekenweek
- Dag van de duurzaamheid
- Intekenen verwachtingsgesprekken
- Voorbereiding verwachtingsgesprek
Agenda/activiteiten september 2017
Wo 4 oktober start KinderBoekenweek ‘Lekker Eng’
Wo 4 oktober Roefeldag groep 7/8
Ma 9 oktober en wo 11 oktober verwachtingsgesprekken
Di 10 oktober nationale dag van de duurzaamheid
Wo 11 oktober finales trefbaltoernooi groep 5/6
Vr 13 oktober afsluiting KBW en inloopmoment voor ouders vanaf 11.30 uur
Ma 23 t/m vr 27 oktober herfstvakantie
1 oktober telling
Op 1 oktober 2017 heeft de Sint Cyriacusschool 98 leerlingen. Dat is 2 leerlingen minder dan het jaar ervoor
op 1 oktober. De komende jaren verwacht de school nog een lichte daling van het leerlingenaantal.
Op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober ontvangt een school de bekostiging vanuit het ministerie
OCW. Het bedrag wordt altijd een jaar later uitbetaald. In het huidige schooljaar werken we dus met de
vergoeding van de 1 oktober telling van het schooljaar 2016/2017.
Wo 11 oktober finales trefbaltoernooi groep 5/6
2 van de 3 teams hebben zo goed gepresteerd met het
trefbaltoernooi dat ze op 11 oktober mee mogen doen met de
finalewedstrijden. Zet hem op jongens en
meisjes van groep 5/6.
Nieuwe vakleerkracht muziek
Zoals u vast nog weet hebben we voor de
zomervakantie afscheid genomen van onze
vakleerkracht muziek juffrouw Marlous.
Nadat bekend werd dat ze zou stoppen op onze school is er direct een vacature
opgesteld waarin we als school op zoek zijn gegaan naar een leerkracht met muzikale
vaardigheden binnen onze stichting van mijnplein. Dit vanwege het feit dat stichting
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mijnplein geen vakleerkrachten meer aanneemt. Dat leverde geen kandidaat op waardoor de procedure
buiten mijnplein is weggezet. Juffrouw Marije reageerde en zoals u ook vast heeft gehoord en mogelijk heeft
gezien, verzorgt ze inmiddels op de vrijdagochtenden de muzieklessen voor alle groepen op onze school.
Juffrouw Marije heeft het conservatorium gedaan en werkt onder andere ook op andere basisscholen. De
school huurt haar in als ZZP’er.
We zijn blij met haar komst en hopen ook dat de leerlingen mogen genieten van haar muzikale schat aan
ervaring die ze meeneemt.
Vervanging meester Ruben wat betreft lesgevende taken
Juffrouw Gerrie en meester Ruben zijn vrijdag in gesprek geweest met juffrouw Debbie. Een positief gesprek
met een ‘oude’ bekende, aangezien juffrouw Debbie in schooljaar 2016/2017 in het eerste halve jaar haar
laatste deeltijd stagewerkplek in groep 5/6 afrondde.
Meester Ruben draagt vanaf ma 2 oktober zijn lesgevende taken over aan juffrouw Debbie. Dit in overleg
met het college van bestuur van mijn plein, zodat hij meer tijd heeft om zich in te werken op basisschool De
Bongerd in Boerhaar/Wijhe en zijn werk op de Sint Cyriacusschool zou goed mogelijk af kan ronden.
Juffrouw Debbie kent de teamleden, onze methodes en manier van werken en heeft ook zin om op maandag
en dinsdag het onderwijs te verzorgen voor groep 7/8. Het grote voordeel voor juffrouw Debbie is dat ze
juffrouw Gerrie als duo partner aan haar zijde heeft staan en kan terugvallen op een leerkracht met veel
kennis over het onderwijs en het omgaan met die leeftijdsgroep in groep 7/8.
Op maandagmorgen blijft groep 7 en 8 gesplitst. Juffrouw Debbie heeft die ochtend de verantwoording over
groep 8 en juffrouw Gerrie over groep 7. Op maandagmiddag en de gehele dinsdag is juffrouw Debbie de
verantwoordelijke leerkracht in groep 7/8. De overige dagen is juffrouw Gerrie de leerkracht in groep 7/8.
Op woensdag en donderdag werkt juffrouw Debbie op een andere basisschool buiten onze stichting.
Hier dient wel gezegd te worden dat het een tijdelijke situatie betreft tot het moment dat er duidelijkheid is
over de invulling van de vacature voor directeur op de Sint Cyriacusschool die binnenkort wordt uitgezet
binnen onze stichting mijnplein.
Fotowedstrijd zomerlezen
Om het lezen in de zomervakantie een positieve
stimulans te geven hebben we wederom de zogenaamde
‘fotozomerleeswedstrijd’ gehouden.
De jury, bestaande uit drie leerlingen van de
leerlingenraad, kozen op basis van argumenten de
winnende foto.
Op woensdag 4 oktober, bij de start van de
KinderBoekenWeek, wordt de winnaar bekend gemaakt.
Op de foto hiernaast de ingestuurde foto’s.
Spannend……………………………..
De fotocollage hangt op het whitebord bij de
achteringang van de school.
Leerlingenraad
We hebben de nieuwe leerlingenraad voor schooljaar 2017/2018 al wel bekend gemaakt op facebook en op
onze schoolwebsite, maar nog niet in onze nieuwsflits.
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Op vrijdag 29 september
zijn ze voor het eerst aan de
slag gegaan met onder
andere het kiezen van de
mooiste ‘zomerleesfoto’ en
het selecteren van goede
ideeën waar ze dit
schooljaar aan gaan werken.
Veel succes Lisa, Sem, Siem,
Silke, Naomi, Alexander,
Lynn, Rowan, Youri, Carice,
Rens en Serine.

De nieuwe leerlingenraad in actie met het selecteren van
goede ideeën en het kiezen van de mooiste
‘zomerleesfoto’.
Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag
start de
Kinderboekenweek. Dit
jaar is het thema
‘GRUWELIJK ENG’. Op
school openen we de
Kinderboekenweek met een voorstelling voor alle kinderen. De voorstelling
gaat over ‘Molletje’ en het sluit uiteraard aan bij het thema van de
Kinderboekenweek.
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Op donderdag 12 oktober is er voor de groepen 5, 6, 7 en 8 bij het Anjerpunt een schrijver op bezoek: Marc
ter Horst. Hij schrijft vooral informatieve kinderboeken. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom
om bij deze ‘lezing’ aanwezig te zijn. De begintijd is op het moment van schrijven nog niet bekend. Dit volgt
later op onze website.
Daarnaast gaan alle groepen nog naar de Fundatie rondom het thema van de Kinderboekenweek. Groep 1/2
en groep 3/4 gaan naar kasteel het Nijenhuis, groep 5/6 en groep 7/8 gaan naar de Fundatie in Zwolle.
Wij sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 13 oktober. Vanaf 11.30 uur kunt u bij uw kind(eren) in de
klas kijken tijdens het inloopmoment. Kom maar langs als u durft…………….

Dag van de duurzaamheid

Op dinsdag 10 oktober doet de Sint Cyriacusschool weer mee met de landelijke dag van de
duurzaamheid. We houden het klein dit jaar en stemmen onderling nog af hoe duurzaamheid deze
dag aandacht krijgt voor de leerlingen.
Intekenen verwachtingsgesprekken.
Op ma 9 oktober en wo 11 oktober staan de zogenaamde verwachtingsgesprekken gepland.
Vanwege drukte op zijn werk is in overleg met Mark Toonen, beheerder en ontwikkelaar van het systeem
voor digitaal intekenen voor oudergesprekken, besloten dat de ouders zich ditmaal intekenen op een lijst die
op of nabij de klassendeur hangt van uw kind. Deze lijst hangt vanaf maandag 2 oktober klaar.
We verwachten dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Het gesprek gaat
tenslotte over uw kind en we vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen leren om samen mee te praten
en te denken over hun eigen ontwikkeling.
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 hebben voorafgaand aan het verwachtingsgesprek een gesprek met uw
kind gevoerd. Aan de hand van een gespreksformulier, groep 3 t/m 8, is er onder andere samen met het kind
besproken wat het kind graag wil leren, of hij/zij het prettig vindt op school, hoe we het kind het prettigst
kunnen helpen, hoe de vader en/of moeder thuis kan helpen, of het kind voldoende uitdaging heeft en
meer. Aan het einde van deze nieuwsflits vindt u het voorbereidingsformulier voor de
verwachtingsgesprekken. Gebruik dit formulier vooral om samen met uw kind het gesprek voor te
bespreken.

Zie hieronder het formulier voor
de verwachtingsgesprekken.
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Voorbereiding verwachtingsgesprek
Naam kind: …………………………………………………………………………………..
* Vragen ter voorbereiding op het gesprek voor ouders en kinderen.
*Hoe heeft uw zoon / dochter de
start van het nieuwe schooljaar
ervaren?
*Waar is uw kind goed in
(talenten)?
*Wat heeft uw kind nodig om
zich prettig te voelen op school
en fijn te kunnen leren?
Wat zijn positieve eigenschappen
/ sterke punten / talenten, die op
school zijn opgevallen volgens de
leerkracht?
Belangrijke punten uit de
groepsoverdracht

Belangrijke punten vanuit het
kindgesprek met de leerkracht
*Tips van de ouders en/of van
het kind:
Waar heeft het kind volgens u
ondersteuning bij nodig thuis of
op school?
*Wat verwachten de ouders en
het kind van de leerkracht dit
schooljaar?
Wat verwacht de leerkracht van
de ouders en het kind dit
schooljaar?
Waaraan gaan we samen werken
in dit schooljaar?
Ruimte voor aantekeningen /
afspraken en evt. datum
vervolgafspraak
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