Jaargang 17
Nummer 16
Do 09 juni 2016

Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Agenda/activiteiten juni 2016
- Schoolreisje groep 3 t/m 8
- Verkeersveiligheid op en rondom de school
- Vacature MR
- Score Centrale eindtoets groep 8
- Schoolvakantie 2016/2017 regio Noord
- Schooltijden 2016/2017
- Groepenverdeling 2016/2017
Agenda/activiteiten juni 2016
- Woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni Wandel3daagse.
- Vrijdag 10 juni klassenshow groep 1/2. De ouders van groep 1 / 2 zijn om 11.15 uur van harte
welkom op het plein.
- Vrijdag 10 juni kijkmoment VierkeerWijzer. Alle ouders en geïnteresseerden zijn van harte welkom
om 11.30 uur. Groep 1 / 2 werkt aan het thema ‘De Wereld’, groep 3 / 4 werkt aan het thema kunst,
groep 5 / 6 werkt over het thema de Romeinen en groep 7 / 8 werkt over het thema ‘De laatste tijd’.
- Zaterdag 11 juni vormselviering groep 7 /8 in de Sint Cyriacuskerk om 19.00 uur.
- Woensdag 15 juni slag / softbaltoernooi voor groep 5 t/m 8 gaat niet door wegens organisatorische
problemen.
- Donderdag 16 juni schoolreisje groep 3 t/m 8. Meer informatie in deze nieuwsflits.
- Vrijdag 24 juni alle leerlingen vrij. Leerkrachten teamnascholing
- Maandag 27 juni alle leerlingen vrij. Leerkrachten teamnascholing.
- Maandag 27 juni 7e MR vergadering. Meer informatie over de vacature MR in deze nieuwsflits.
- Woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli schoolkamp groep 8.
Schoolreisjes groep 3 t/m 8:
Op do 16 juni a.s. vindt het jaarlijkse schoolreisje plaats voor groep 3 tot en met 8.
Waar we heen gaan blijft een verrassing. We vertrekken om 8.45 uur vanaf school en verwachten tegen
16.30 uur weer terug te zijn in Hoonhorst.
De kinderen hoeven voor deze dag niets mee te nemen. Er zal door de oudervereniging gezorgd worden
voor voldoende eten en drinken. Geld en mobiele telefoons graag thuis laten.
De school is deze dag telefonisch bereikbaar en vandaar uit kan er, indien nodig, contact gezocht worden
met de begeleiding.
Verder hopen we op mooi weer. Het is gewenst dat de kinderen kleding aanhebben waarin ze zich lekker
kunnen bewegen en die vies mogen worden.
Namens de oudervereniging, Janni, Wendy en Sandra.
Verkeersveiligheid op en rondom de school
Aan het begin van dit schooljaar hebben we u als ouders gevraagd mee te helpen om de verkeersveiligheid
bij het halen en brengen van uw kind(eren) te verbeteren en zo ook de communicatie tussen ouders en
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leerkrachten te vergemakkelijken. Hiervoor hebben we toen een aantal aandachtspunten gegeven. We zijn
blij dat veel ouders hier gehoor aan hebben gegeven!
We merken wel dat bepaalde punten geleidelijk aan een beetje wegzakken, vandaar dat de
aandachtspunten aan het eind van dit stukje nog weer worden benoemd.
Om het wachten op het plein een stukje aangenamer te maken komen er binnenkort ook een aantal bankjes
op het plein te staan, waarop u heerlijk in de schaduw van de dikke boom op uw kind(eren) kunt wachten.
Deze bankjes zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Roy Schuurman, waarvoor onze hartelijke dank! Roy
is de vader van Noor Schuurman (groep 1).
De bankjes komen langs de muur van de fam. Oosterwijk en rondom de dikke boom te staan!
Tot de zomervakantie gaan we uitproberen hoe dit u, ons en de familie Oosterwijk bevalt.
Wilt u bij het halen en brengen van uw kind(eren) op het volgende letten:
- De afgesproken plekken om op uw kind(eren) te wachten zijn rondom de linkerboom (vanuit de weg
gezien) en bij de muur van de fam. Oosterwijk.
- Iedereen die met de auto komt parkeert deze op het kerkplein en loopt vervolgens naar het
schoolplein om daar op zijn/haar kind(eren) te wachten.
- Als u uw kind(eren) met de fiets komt ophalen kunt u uw fiets parkeren bij de twee bloembakken
aan het begin van het schoolplein en vervolgens naar de juiste plek lopen.
- Er staan veel mensen op het schoolplein, daarom is het extra belangrijk dat diegenen die met de
fiets van of naar de fietsenstalling gaan over het schoolplein lopen met de fiets aan de hand.
Bovendien moeten wachtende ouders de doorgang rechts van de rechterboom vrijlaten voor
(lopende!) fietsers.
Samen zorgen we zo voor de veiligheid van iedereen!
Vacature MR
Samen werken aan een optimale leeromgeving?
Meebeslissen over veranderingen binnen school?
Herhaalde oproep
Er is een plaats vrij in de oudergeleding van de MR van de ST. Cyriacusschool.
GEEF JE NU OP!
Waarom?
Voor ouders is de MR hét orgaan om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. De MR is de
vertegenwoordiging van de ouders, de spreekbuis. Bij belangrijke beslissingen zal de directeur van de school
eerst de MR raadplegen. Voor verschillende zaken heeft de MR adviesrecht en in sommige gevallen
instemmingsrecht.
Wat houdt het in?
• de MR vergadert ca. 6 x per jaar;
• ervaring is niet nodig;
• interesse voor schoolbeleid is een pre;
• kritisch kunnen meedenken is zeer gewenst;
• je enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor de MR is een voorwaarde.
Hoe geef je je op?
Je kan je opgeven door een mail te sturen naar ellen.kortstee@gmail.com, bij voorkeur voor 15 juni.
Vragen?
Wanneer je interesse hebt, maar je hebt nog vragen kan je dit aangeven via het hierboven genoemde email
adres. Je mag ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen voor informatie.
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De MR van ST Cyriacus:
Ellen Kortstee (voorzitter MR) moeder van Gijs, Silke en Fenna
Sanne Koerhuis, juf groep 5/6
Gerrie Damman, juf groep 7/8
Opbrengst centrale eindtoets groep 8
Groep 8 heeft dit jaar de centrale eindtoets gemaakt. Alle leerlingen hebben over de uitslag een leerling
rapport ontvangen. De 18 leerlingen van groep 8 hebben gescoord volgens verwachting. Daar zijn de
leerkrachten tevreden over. Het schooladvies voor uitstroom naar de middelbare school past in alle gevallen
goed bij de score van de centrale eindtoets.
Vorig jaar scoorde de groep 8 nog onder het landelijk gemiddelde van de centrale eindtoets. Dit jaar
scoorden de 18 leerlingen van groep 8 daar ruim boven. Het landelijk gemiddelde lag op 534,5. De groep 8
leerlingen van de Sint Cyriacusschool scoorde 538,4.
Zowel taal, rekenen als wereldoriëntatie lagen alle drie ruim boven het landelijk gemiddelde.
Uit welke onderdelen bestaat de centrale eindtoets en hoe heeft groep 8 deze onderdelen gescoord?
In totaal bestaat de centrale eindtoets uit 16 onderdelen. 9 taalonderdelen, 4 rekenonderdelen en 3 wereld
oriënterende onderdelen. 15 van de in totaal 16 onderdelen lagen boven tot ruim boven het landelijk
gemiddelde.
Taal (in totaal 135 opgaven) bestond uit:
- lezen (begrijpend lezen, opzoeken en samenvatten)
- taalverzorging (spelling van werkwoorden en niet werkwoorden, interpunctie, grammatica)
- woordenschat
- schrijven
De hoogste scores (heel ruim boven het landelijk gemiddelde) behaalde groep 8 met spelling van niet
werkwoorden en met spelling van werkwoorden. De laagste score werd behaald met het onderdeel
woordenschat. Met het onderdeel woordenschat scoorde groep 8 onder het landelijk gemiddelde wat
betreft dit onderdeel. Dit is geen totale verrassing kijkend naar de schoolscores van de afgelopen jaren wat
betreft dit onderdeel. Toch denken we met onze vernieuwde taalmethode genaamd Staal, met onze thema’s
behorend bij VierkeerWijzer en de hoeveelheid vrije leesmomenten goede instrumenten in handen te
hebben om te werken aan woordenschatontwikkeling. We kijken naar effecten op langere termijn.
Rekenen (in totaal 85 opgaven) bestond uit:
- getallen
- verhoudingen
- meten en meetkunde
- verbanden
De hoogste score werd behaald met het onderdeel meten en meetkunde. Het minst goed was het onderdeel
verbanden. Deze score lag overigens boven het landelijk gemiddelde wat betreft dit onderdeel.
Wereldoriëntatie (in totaal 90 opgaven) bestond uit:
- geschiedenis
- aardrijkskunde
- natuuronderwijs
Met natuuronderwijs scoorde groep 8 heel ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook aardrijskunde en
geschiedenis lagen boven het landelijk gemiddelde wat betreft de verschillende onderdelen.
Binnenkort wordt de score van de centrale eindtoets door de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider
en de directeur van de school samen geanalyseerd.
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Schoolvakanties 2016/2017 regio Noord
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie (inclusief Koningsdag, Hemelvaart en
Bevrijdingsdag)
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 17-10-2016 t/m vr 21-10-2016
Ma 26-12-2016 t/m vr 06-01-2017
Ma 20-02- 2017 t/m vr 24-02- 2017
Vr 14-04-2017 t/m ma 17-04-2017
Ma 24-04-2017 t/m vr 28-04-2017
Vr 05-05-2017
Do 25-05-2017 t/m vr 26-05-2017
Ma 05-06-2017
Ma 24-07-2017 t/m vr 01-09-2017

Het schema voor de losse vrije dagen i.v.m. teamnascholing en/of dorpsactiviteiten krijgt u in een volgende
nieuwsflits (in ieder geval na ma 27 juni). De losse vrije dagen worden namelijk nog eerst besproken in de
laatste MR vergadering van dit schooljaar op ma 27 juni.
Schooltijden 2016/2017
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30- 12.00 uur en 13.00-15.00 uur (groep 1 is ’s middags vrij)
08.30- 12.00 uur en 13.00-15.00 uur
08.30- 12.30 uur (alle groepen)
08.30- 12.00 uur en 13.00-15.00 uur
08.30- 12.00 uur en 13.00-15.00 uur (groep 1 t/m 4 is ’s middags vrij)

Groepenverdeling 2016/2017
Het formatieplaatje voor schooljaar 2016/2017 is bekend. Dit betekent dat wij duidelijkheid kunnen geven
over de verdeling van de groepen en de verdeling van de leerkrachten over de groepen.
We hebben gekozen voor een verdeling waarbij de leerkrachten hun ervaring en opgebouwde vakkennis zo
goed mogelijk kunnen inzetten.
We nemen afscheid van……..
We nemen afscheid van 2 leerkrachten. Meester Jeffrey was dit jaar naast juffrouw Sanne de leerkracht in
groep 5/6. Hij heeft in eerste instantie fulltime het zwangerschapsverlof van juffrouw Sanne vervuld. Na het
verlof is juffrouw Sanne parttime gaan werken. Meester Jeffrey kon aanblijven als groepsleerkracht en
was/is van maart t/m de zomervakantie op woensdag en donderdag de leerkracht in groep 5/6. Vooraf was
al duidelijk voor meester Jeffrey dat dit een tijdelijke klus was tot aan de zomervakantie.
Juffrouw Anouk was als groepsleerkracht dit gehele jaar werkzaam op dinsdag in groep 1 / 2. Op die dag was
juffrouw Tamara vrij geroosterd en werkte ze aan haar rol als intern begeleider van de school. Juffrouw
Anouk werkt in het nieuwe schooljaar op de Esmoreit in Luttenberg. Juffrouw Anouk kan in schooljaar
2016/2017 niet blijven als leerkracht in groep 1/2, aangezien juffrouw Tamara in schooljaar 2016/2017 op
woensdag werkt aan haar taken vanuit de interne begeleiding. In het nieuwe schooljaar werkt juffrouw
Anouk naast andere dagen namelijk ook op woensdag op basisschool de Esmoreit.
Juffrouw Evelien sluit haar WPO stage in groep 5/6 met succes af en probeert in het nieuwe schooljaar
werkervaring op te doen als volleerd leerkracht.
We bedanken de drie leerkrachten voor hun geweldige inzet voor de St. Cyriacusschool.
We verwelkomen……
Voor schooljaar 2016/2017 verwelkomen we in ieder geval twee nieuwe leerkrachten.
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Juffrouw Karin Schoorlemmer is gedurende het gehele schooljaar op woensdag de leerkracht in groep 1 /2.
Op die dag is juffrouw Tamara bezig met haar taken vanuit de interne begeleiding.
Juffrouw Debbie vervult het komende schooljaar haar werkplekopleiding (WPO) op onze school. Ze heeft in
haar vorige stages en op de Katholieke Pabo te Zwolle aangetoond dat ze zelfstandig een groep kan draaien.
Uiteraard wordt ze hierin begeleid. Juffrouw Monique is haar begeleider op afstand (BOA). Juffrouw Sanne
en meester Ruben dragen zorg voor de inhoudelijke ondersteuning in groep 5/6.
De verdeling voor schooljaar 2016/2017
We verdelen de leerlingen in schooljaar 2016/2017 over 4 basisgroepen. Een groep 1 / 2, een groep 3 / 4,
een groep 5 / 6 en een groep 7 / 8. De kleinste groep (groep 1 / 2) heeft 24 leerlingen en de grootste groep
(groep 3 / 4) heeft 28 leerlingen. We kunnen voldoende leerkrachten inzetten om op geplande momenten
groepen te splitsen in het bijzonder voor instructiemomenten.
Zie hieronder de groepenverdeling.
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Groepenverdeling schooljaar 2016 / 2017
middag
Tamara

Dinsdag
morgen
Tamara

middag
Tamara

Tamara

Tamara

Tamara

Monique

Monique

Groep 4
16 lln.

Monique

Groep 5
11 lln.
Groep 6
15 lln.
Groep 7
11 lln.
Groep 8
13 lln.
Totaal 102

Groep 1
9 lln. (1)
Groep 2
15 lln.
Groep 3
12 lln.

Maandag
morgen
Tamara

Woensdag
Karin S.

Donderdag
morgen
Tamara

middag
Tamara

Vrijdag
morgen
Tamara

middag
X

Tamara

Karin S.

Tamara

Tamara

Tamara

X

Monique

Monique

Miranda

Miranda

Miranda

X

Esther

Miranda

Miranda

X

Ruben / WPO

Monique
samen met
Miranda om
de week
Monique
samen met
Miranda om
de week
Ruben

Monique

Monique /
Esther

Monique /
Esther

Sanne / WPO

Sanne / WPO

Ruben / WPO

Sanne

Sanne

Sanne

Sanne

Sanne / WPO

Sanne / WPO

Ruben / WPO

Ruben /WPO

Ruben

Sanne

Sanne

Sanne

Sanne

Gerrie en
Karin
Gerrie en
Karin

Karin

Karin

Karin

Gerrie

Gerrie

Gerrie

Gerrie

Karin

Karin

Karin

Gerrie en
Karin
Gerrie en
Karin

Gerrie

Gerrie

Gerrie

Gerrie

[1] Gedurende het schooljaar 2016/2017 schatten we in dat er nog circa 8 leerlingen instromen in groep 1.
Groep 3 en 4 worden in ieder geval op een aantal dagdelen in de week gesplitst. Juffrouw Monique werkt alle woensdagen in groep 3 en 4. Juffrouw Miranda werkt om de week ook
in groep 3/4 (splitsmoment).
Op maandag en dinsdag is juffrouw Debbie Raats de leerkracht in groep 5 en op geplande momenten in groep 5/6. Zij is deeltijd Pabo student aan de katholieke Pabo te Zwolle en
mag de WerkPlekOpleiding (WPO) op onze school uitvoeren. Zij staat 2 dagen zelfstandig voor de groep met begeleiding op afstand van juffrouw Monique. Juffrouw Sanne en
meester Ruben dragen zorg voor de inhoudelijke samenwerking met de WPO leerkracht.
Overige opmerkingen:
Juffrouw Tamara is de intern begeleider van de school. Zij werkt op woensdag aan haar taken als intern begeleider en is die dag vrij geroosterd voor de groep. Juffrouw Karin
Schoorlemmer is op woensdag de nieuwe leerkracht in groep 1 / 2.
Meester Gerard is voor 1 middag in de week ( 4 klokuren) de ICT coördinator.
- Juffrouw Marlous is voor 1 ochtend in de week de vakleerkracht muziek.
- Juffrouw Tamara is specialist jonge kind, juffrouw Monique is taal- en leesspecialist, juffrouw Gerrie is coördinator rekenen, juffrouw Sanne is lees coördinator, juffrouw Karin is de
opleider in de school (begeleiding studenten van de PABO).
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