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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:
Kijkmoment (herhaling uit nieuwsflits 9)
Continurooster en teamnascholing
Thema ouderavond
Werkzaamheden
Kijkmoment
Met het team hebben we gesproken over de ouderbetrokkenheid op de St.Cyriacusschool. In algemene zin
ervaart het team de ouderbetrokkenheid als positief. We zien en horen terug van ouders dat onder andere
door de maandelijkse mail die de leerkrachten versturen de betrokkenheid richting het kind kan worden
vergroot. Geldt dit ook voor u?
Echter zoeken we naar een vorm hoe we ouders nog meer inzicht kunnen geven in het werk dat de kinderen
maken en waar ze mee bezig zijn. Wij zijn trots op wat de kinderen allemaal leren en willen dit graag eens
met u delen.
Op woensdag 26 maart en vrijdag 28 maart bent u als ouder van 08.20 uur t/m 08.40 uur van harte welkom
om het werk van uw kind (eren) te bekijken in de klas.
U komt toch ook? Mocht uw kind op deze dagen door iemand anders naar school gebracht worden, dan is
diegene wat ons betreft ook van harte welkom om een kijkje in de groep te nemen. Door deze inloop komt
het lezen op vrijdag 28 maart met ouders voor een keer te vervallen.
De kinderen leggen hun werk de dag van tevoren klaar op hun tafel. Voor u als ouder ook direct de
gelegenheid om met uw kind te kijken naar het leesbevorderingsproject waar we in alle groepen mee gestart
zijn.
Het is van onze kant een uitprobeersel. We horen/lezen graag of deze vorm helpt om u als ouder meer te
betrekken bij de werk van de kinderen. Ook als u andere ideeën heeft om de betrokkenheid te vergroten
horen/lezen we dit graag.
Teamnascholing en continurooster
Op donderdag 27 maart zijn alle kinderen om 13.30 uur vrij in verband met een studiemiddag voor het team.
Dit stond ook geagendeerd op de schoolkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangen heeft.
Alle kinderen blijven die dag tussen de middag over en eten samen met hun juf of meester om 12.00 uur in
de klas. De middagpauze is die dag verkort. Om 12.30 uur start de leerkracht weer met de les.
Thema ouderavond
Begin april ontvangt u via uw kind een officiële
uitnodiging met opgavestrook voor de thema
ouderavond. Deze avond vindt plaats op dinsdag 22
april (zie ook schoolkalender).
Het team van de St.Cyriacusschool roept u op om op
deze avond aanwezig te zijn.
Hier moet u bij zijn in het belang van uw kind!
Op deze avond willen wij als school namelijk de visuele
hulpmiddelen laten zien die uw kind gebruikt bij het
1

lezen van en luisteren naar teksten en verhalen. Waarschijnlijk heeft u thuis en op school mindmaps, rare
grafieken en cirkels, en andere hulpmiddelen en vormgevers gezien met als doel om het denken van de
leerlingen zichtbaar te maken. Deze hulpmiddelen zetten we in van groep 1 t/m 8 en bij diverse vakken.
Omdat we ook de komende jaren deze hulpmiddelen blijven gebruiken willen we een aantal hulpmiddelen
en vormgevers heel graag met u delen. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd. U komt toch ook?
Werkzaamheden school
Deze gehele week vinden er tussen de school en de Potstal werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden
zijn vandaag gestart. Het betreft werkzaamheden waarbij de school aangesloten wordt op de houtgestookte
installatie die in de Potstal staat. Consequentie van deze verduurzamingsoperatie is wel dat de ketels in de
CV ruimte op school vervangen moeten worden. De bestaande ketels in school zijn reeds afgeschreven. De
vervanging is uiteraard begroot. Met deze operatie is straks dan ook de gehele verduurzaming van de school
afgerond.
Wij kijken terug op een fantastische samenwerking met stichting duurzaam Hoonhorst.
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