jaargang 19
nummer 9
woensdag 7 maart 2018
Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we u graag naar onze website (www.cyriacus.nl) en
facebookpagina.
Agenda/activiteiten de komende periode:
Datum

Activiteit

woe 14 maart
vr 16 maart
vr 16 maart
19 t/m 23 maart
woe 21 maart
woe 28 maart
do 29 maart
vr 30 maart
ma 2 april
di 3 april

handbaltoernooi gr. 7/8
open huis St. Cyriacusschool vanaf 8.30 uur
finales handbaltoernooi gr. 7/8
week van de lentekriebels
meester- en juffendag
Paashaas op school
8.45 uur Witte Donderdagviering in de kerk
Goede vrijdag, vrije dag
Tweede Paasdag, vrije dag
studiedag team, kinderen vrij

Week van de groepsvorming
De week na een vakantie besteden we altijd extra aandacht aan groepsvorming. Ook deze week dus.
Door middel van diverse werkvormen staat de sociale emotionele vorming en het groepsproces
centraal.

Week van de lentekriebels
In de week van 19 t/m 23 maart wordt in alle groepen gewerkt aan
doelen rondom weerbaarheid, relaties en seksuele vorming. Dit
natuurlijk passend bij het leeftijdsniveau. De zogenaamde “week van
de lentekriebels” is voor u als ouder misschien ook een goed
moment om met uw kind in gesprek te gaan. Of misschien begint uw
kind thuis zelf over wat er op school besproken is.

Hulpouders Koningsspelen
In de vorige nieuwsflitsen stond al informatie over de Koningsspelen op donderdag 26
april en het continurooster. We zijn nog op zoek naar hulp. Zie de oproep hieronder.

We zijn nog op zoek naar 5 ouders die willen helpen bij het onderbouwprogramma.
Je gaat dan een groepje of een spel begeleiden. Opgave bij juf Sanne
(s.koerhuis@mijnplein.nl)
Verdere uitleg krijg je op de dag zelf van een Landstede student.
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Boekenverkoop
Bericht van de leerlingenraad:
Hallo,
Wij hebben 2 bakken vol met boeken
die we eigenlijk niet meer lezen en/of
oud zijn. De boeken zijn nog wel in
goede staat, de een beter dan de
ander. Daarom wil de leerlingenraad ze
gaan verkopen. Dat geld willen wij dan
aan een goed doel doneren. Weet u
bijvoorbeeld een plek waar we boeken
kunnen verkopen laat het dan aan de
leerlingenraad of natuurlijk aan de
directeur weten of misschien heb jij
nog wel belangstelling voor de boeken
laat het dan ook weten. Alvast
bedankt!
Groetjes van de leerlingenraad.

In de week van 12 maart hebben we een klein boekenmarktje! Elke dag voor
en na schooltijd! Opbrengst voor het goede doel!
Overige activiteiten
In nieuwsflitsen 8 van vlak voor de voorjaarsvakantie staat informatie over de meester- en juffendag,
het open huis, de studiedag en de Witte Donderdagviering.
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