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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:
- Personeel
- Schoolbibliotheek 2017-2018
- Zomerlezen
Personeel
Een persoonlijk bericht namens juffrouw Marlous. Juffrouw Marlous is de muziekleerkracht op onze school.
Per 1 september 2017 stop ik met het verzorgen van de muzieklessen op de Sint Cyriacusschool. Ik heb de
muzieklessen op de Sint Cyriacusschool maar liefst 20 jaar lang met heel veel plezier gegeven. Ik ga nu een
nieuwe uitdaging tegemoet en daar past het verzorgen van muzieklessen op de Sint Cyriacusschool niet meer
in.
Ik ben reeds betrokken als trainer bij een jaarcursus Vakspecialist Muziek voor leerkrachten in het
(speciaal)basisonderwijs. Dit werk gaat zich nog wat meer uitbreiden. Tevens kom ik in een nieuw team van
muziekdocenten. Wij gaan ons inzetten voor muziek voor kinderen in het Speciaal (basis)onderwijs vanuit een
bepaalde stichting genaamd Tamino.
Mijn jarenlange ervaring op de Sint Cyriacusschool
wil ik graag delen met mijn nieuwe muziekcollega’s.
Ik kan en wil mijn opgedane kennis goed inzetten in
een nieuw soort onderwijs en kinderen en
leerkrachten helpen bij het vak muziek.
Ik heb enorm genoten van mijn werktijd op de Sint
Cyriacusschool, sluit het met een prettig gevoel af,
maar heb ook echt zin in de nieuwe uitdaging.
Het team van de Sint Cyriacusschool wil juffrouw
Marlous heel hartelijk danken voor haar inzet en
het bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van de
leerlingen op onze school.
Als we kijken naar de muzieklessen en de
schoolvieringen en zien hoeveel muzikaal talent er
is en op welke wijze leerlingen maar ook ouders genieten van muziek dan is ons wel duidelijk dat we blijvend
willen bijdragen aan de muzikale vorming van onze leerlingen. Hiermee spreken we ook op deze plek uit dat
we muziek belangrijk vinden. Muziek geeft swung!
We gaan middels het wegzetten van een vacature nu eerst in onze eigen stichting mijnplein op zoek naar
een leerkracht die graag de muzieklessen wil verzorgen voor de groepen 1 t/m 8. Als dat geen geschikte
kandidaat oplevert zetten we de vacature buiten onze stichting uit.
Afscheid nemen juffrouw Marlous
Op donderdagochtend 20 juli nemen we samen met de leerlingen afscheid van juffrouw Marlous. Wilt u haar
persoonlijk de hand schudden dan kan dat ’s ochtends tussen 08.15 uur en 08.30 uur op het schoolplein en
tussen 11.45 uur en 12.00 uur op het leerplein van de school.
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Schoolbibliotheek schooljaar 2017-2018
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. De kinderen van groep 3 tot en met 8 kunnen ook
tijdens deze momenten boeken lenen voor in de klas. De momenten onder schooltijd komen te vervallen. Zo
benutten wij de leesmomenten in de
klas optimaal.
De kinderen van groep 1 tot en met
4 mogen samen met een ouder naar
de bieb om een boek uit te zoeken.
De kinderen van groep 5 tot en met
8 kunnen dit zelfstandig.
Doordat de bibliotheek op deze
momenten open is, mogen de
kinderen van groep 3 t/m 8 als zij
dat willen na het lenen in de klas in
hun boek lezen. De kinderen die niet naar de bibliotheek hoeven, maar wel willen lezen mogen ook vanaf
8.20 uur in de klas stillezen. Gewoon buiten blijven tot de bel gaat mag natuurlijk ook!
De nieuwe openingstijdens en deze manier van ‘inloop’ willen wij tot de herfstvakantie uitproberen. Rond de
herfstvakantie gaan wij evalueren of het onder andere organisatorisch goed verloopt.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
Graag een mailtje naar s.koerhuis@mijnplein.nl of m.corjanus@mijnplein.nl.
Hieronder een reactie en oproep van de huidige bibliotheekouders.
Twee jaar geleden is de schoolbibliotheek gestart. Elke woensdagochtend helpen wij de kinderen met het
zoeken naar een nieuw boek, het uitlenen van de boeken en het opruimen van de bieb. Om de kinderen de
ruimte te geven om vaker een boek te lenen worden de openingstijden van de bieb uitgebreid en daar hebben
we jou bij nodig!! Vind jij het belangrijk dat kinderen plezier in lezen krijgen en heb je aan het begin van de
ochtend een uurtje over, meld je dan aan bij juffrouw Monique of bij juffrouw
Sanne. Zij helpen je ook graag als je meer informatie wilt over de schoolbieb.
MarieJan Wesseldijk (moeder van Caya en Elin) en Jolanda Roord (moeder van
Benthe en Merle
Zomerlezen
Een van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering is het
‘zomerlezen’. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderen die in de
zomer weinig of niet lezen één of twee niveaus terug kunnen vallen in hun
leesontwikkeling. Vooral kinderen uit groep drie en vier, kinderen die nog niet
zo lang lezen, ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben hinder van een
lange periode van weinig of niet lezen, ook de kinderen uit de bovenbouw
moeten het lezen bijhouden.
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Zomerverval, zoals de officiële benaming luidt, kan gemakkelijk worden tegengegaan door kort voor het
begin van de zomervakantie met jullie kind af te spreken hoeveel boeken het in de
vakantie wil gaan lezen. Ga samen naar de bibliotheek of zorg op een andere wijze dat er voldoende leesvoer
in huis is voor de zomerperiode. Regelmatig lezen, minimaal 3 x in de week daar gaat het om.
Leesmeters maken hoeft niet per se met boeken of tijdschriften. Het lezen van ‘dagelijkse’ teksten als
handleidingen of recepten helpen mee aan het bevorderen van de leesvaardigheid van uw kind.
Tips:
 Laat uw kind een gericht koken aan de hand van een recept.
 Laat uw kind in een reisgids lezen wat de bezienswaardigheden zijn in het dorpje of stadje dat u
bezoekt.
 Laat uw kind verschillende filmrecensies lezen (www.bioscoopladder.nl) en kiezen naar welke film
jullie gaan.
 Doe een gezelschapsspel en laat uw kind de spelregels lezen en uitleggen.
 Laat uw kind voorlezen van de verpakkingen die op tafel staan tijdens het ontbijt of de lunch.
Ook deze zomer staan er weer veel
digitale boeken klaar in de vakantiebieb
app (verkrijgbaar in de App Store en
Google play Store). Verkrijgbaar vanaf 1
juni voor kinderen en vanaf 1 juli voor
volwassenen. Meer informatie
www.vakantiebieb.nl.

Wat doen wij als school om het lezen in
de vakantie te stimuleren?
 De kinderen van groep 3 en 4
ontvangen van school tevens een
vakantie lees/ werk boek.
 De kinderen van groep 3/4 zijn op
dinsdag 11 juli naar de bibliotheek in Dalfsen geweest om daar boeken te lenen om in de
zomervakantie te lezen.
 De kinderen van groep 5/6 krijgen voor de zomervakantie het “kraanwater vakantieboek” mee.
 De kinderen van groep 1,2,5,6 en 7 mogen in de laatste dagen voor de vakantie 2 boeken lenen uit
onze schoolbibliotheek. Wilt u ervoor zorgen dat deze boeken de eerste schooldag weer mee naar
school genomen worden!
 En natuurlijk de wel bekende “mooiste vakantie leesplek” wedstrijd. Wij willen u vragen een foto te
maken van uw kind(eren) op een originele plek terwijl hij/zij aan het lezen is.
Deze foto mag uw kind direct na de zomervakantie in de eerste schoolweek meenemen. Het formaat
van de foto mag 10 bij 15 zijn of iets wat bij dat formaat in de buurt komt. Alle meegenomen foto’s
zullen een mooi plekje krijgen in de gang van de school. De jury zal hieruit de mooiste foto kiezen.
Mailen mag ook naar m.corjanus@mijnplein.nl
Hieronder staat een vakantieleesbingo om kinderen op zoveel mogelijk verschillende plekken te laten lezen.
Wij wensen jullie veel leesplezier!!!
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