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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:
- Losse vrije dagen schooljaar 2014/2015 i.v.m. teamnascholing en deskundigheidsbevordering.
- Foto’wedstrijd’ zomerlezen
- Schoolgids 2014/2015 en schoolkalender 2014/2015
- Kort verslag Eindejaarsviering en ouder-bedank-morgen
- Een jaar verder…… Waar staat de St.Cyriacusschool nu?
- Nieuwe telefoonnummers en/of mailadressen?
- Nog een paar nachtjes slapen en dan………………………
Losse vrije dagen schooljaar 2014/2015 i.v.m. teamnascholing en deskundigheidsbevordering.
De losse vrije studiedagen zijn met name gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.
Voor het onderwijzend personeel is het van groot belang om studiedagen door het jaar heen te verspreiden,
zodat er na een teamnascholing weer geoefend kan worden met nieuwe werkvormen en nieuwe inzichten.
We hebben gezorgd voor een spreiding wat betreft verschillende dagen. De oudergeleding van de
medezeggenschapsraad heeft met het rooster voor de losse vrije dagen ingestemd.

Dinsdag 16 september 2014

Wo 22 oktober 2014

Vrijdagmiddag 13 februari 2015

Dinsdag 17 februari 2015
Vrijdag 20 februari 2015 (vrijdag voor de
krokusvakantie)
Donderdagmiddag 23 april 2015
Vrijdagmiddag 24 april 2015

Maandag 27 april 2015
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alle kinderen zijn de gehele dag vrij i.v.m. een
teamnascholing in het kader van visie en missie
van de school
Alle kinderen zijn de gehele woensdag vrij i.v.m.
een studiedag (professionele
leergemeenschappen) voor het personeel van
onze stichting mijnplein.
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur
vrij i.v.m. mogelijke deelname aan de
kindercarnavalsmiddag georganiseerd door
carnavalsvereniging de Hoonhakkers. Op deze
dag hanteert de school een continurooster voor
de kinderen van groep 5 t/m 8.
alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij i.v.m.
foekepotten
alle kinderen zijn de gehele dag vrij i.v.m. een
teamnascholing
alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. een
teamnascholingsmiddag
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn i.v.m. met de
Koningsspelen deze middag om 14.15 uur vrij.
De school hanteert deze middag voor de
kinderen van groep 5 t/m 8 een continurooster.
Alle kinderen zijn vrij i.v.m. Koningsdag

Dinsdagmiddag 2 juni 2015

Maandag 8 juni 2015

Vrijdagmiddag 3 juli 2015

(verplichte vrije dag)
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. een
studiemiddag (professionele
leergemeenschappen) voor het personeel van
mijnplein.
alle kinderen zijn de gehele dag vrij i.v.m. het
evalueren van het onderwijs van schooljaar
2014/2015 en het plannen en afstemmen van
het onderwijs in schooljaar 2015/2016.
Alle kinderen zijn om 12.00 vrij om de
zomervakantie in te luiden

Het Vakantierooster 2014/2015 regio Noord Nederland is in nieuwsflits 15 opgenomen.
Fotowedstrijd zomerlezen
In de vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief 15) heeft u het belang van lezen
in de zomervakantie kunnen lezen. Hierin hebben we onder andere
gemeld dat onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die in de zomer
weinig of niet lezen één of twee niveaus terug kunnen vallen in hun
leesontwikkeling.
Om het lezen in de zomervakantie een positieve stimulans te geven
willen we een fotowedstrijd houden. Wij willen u vragen een foto te
maken van de “mooiste vakantie leesplek” van uw kind(eren).
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.
Vakantiebieb
Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen op
vakantie? Er staan leuke e-books voor je klaar in
de Vakantie Bieb!
Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (ebooks) op een tablet of smartphone met de
VakantieBieb-app. Probeer het eens uit! De app is
te downloaden vanaf 1 juli. Je kunt je vader of
moeder vragen of zij je hierbij willen helpen.
Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Schoolkalender 2014/2015 en schoolgids 2014/2015
Direct na de zomervakantie krijgt u via uw oudste kind een schoolkalender voor 2014/2015 uitgereikt. Op
deze kalender staan alle activiteiten en bijzonderheden beschreven die relevant zijn voor de school en die op
dit moment bekend zijn bij de school. We infomeren u via de mail en/of de nieuwsflitsen als er door
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bepaalde redenen wordt afgeweken van geplande activiteiten of bijzonderheden die in de schoolkalender
zijn opgenomen.
De schoolgids bevat onderwijsinhoudelijke informatie en praktische schoolinformatie. De schoolgids is aan
het begin van schooljaar 2013/2014 in een vernieuwde versie uitgereikt aan de gezinsoudsten. De schoolgids
wordt in 2014/2015 niet nogmaals schriftelijk afgedrukt. De directeur van de school draagt er zorg voor dat
aan het begin van het schooljaar 2014/2015 de schoolgids up to date is gemaakt. De schoolgids wordt
daarna digitaal gepubliceerd op de schoolwebsite www.cyriaucs.nl
Kort verslag Eindejaarsviering en ouder-bedank-morgen.
Op vrijdagmorgen 27 juni hebben we het einde van het schooljaar gevierd in de St.Cyriacuskerk. Het was een
mooie kindgerichte viering met als thema: “Op je sterkst”.
Na de viering kwamen er zo’n 35 ouders bijeen in de spelzaal van de school voor de ouder-bedank-morgen.
Elke groep presenteerde zich, speciaal voor al die geweldige hulpouders, op een geheel eigen creatieve,
theatrale, en/of muzikale wijze. Zowel ouders als kinderen genoten hiervan. Enkele foto’s zijn geplaatst op
onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Een jaar verder…… Waar staat de St.Cyriacusschool nu?
Aan het einde van een schooljaar is het goed om nog eens even terug te blikken en verantwoording af
te leggen. Wat is er terecht gekomen van alle plannen? In hoeverre is het onderwijs op St. Cyriacus
verbeterd? In kort bestek willen we de belangrijkste ontwikkelingen nog even langslopen.
Zo is er een aantal beleidsplannen helemaal afgerond. Andere zijn nog in ontwikkeling en worden volgend
schooljaar verder uitgewerkt. Deze verantwoording wordt opgenomen in het jaarverslag 2013/2014 die na
goedkeuring van de MR op de schoolwebsite komt te staan.
Nieuwe telefoonnummers en/of mailadressen?
Indien nodig ontvangen we graag van u nieuwe mailadressen en/of telefoonnummers. Deze kunt u aan de
groepsleerkracht geven. De groepsleerkracht kan deze gegevens dan verwerken in ons
administratieprogramma. We merken namelijk nog wel eens dat de school niet de actuele mobiele
telefoonnummers heeft.

Nog een paar nachtjes slapen en dan………………………
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