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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:
- Agenda/ activiteiten in oktober en begin november (zie ook schoolkalender)
- Oud IJzeractie
- Afscheid juf Tonny
Agenda/ activiteiten in oktober en begin november (zie ook schoolkalender)
Vrij 24 oktober hoofdluiscontrole
Zat 1 november Oud IJzeractie ouderraad
Zat 1 november Allerheiligen
Zo 2 november Allerzielen
Ma 10 november jaarvergadering ouderraad
Di 11 november groep 7 ontvangt de kinderen uit Hörstel (uitwisselingsproject)
Oud IJzeractie
Beste ouders (vaders!),
Zaterdag 1 november as. houden wij weer de jaarlijkse oud(er) ijzeractie. Al een heel aantal vaders heeft zich
gemeld om dan mee te helpen maar vele handen maakt licht werk….. Wie kan er nog meehelpen oud ijzer
ophalen? Een halve dag is ook geen probleem! Graag een reactie naar gpboekel@xs4all.nl
Alvast bedankt!
Ouderraad St. Cyriacusschool
Afscheid juffrouw Tonny
Zoals aangekondigd in nieuwsflits 2 en nieuwsflits 4 stopt
juffrouw Tonny per 1 november 2014 met werken. Op 30
oktober, haar laatste ‘werkdag’ nemen we afscheid van
juffrouw Tonny.
Graag informeren we u hoe deze dag zal gaan verlopen.
Om circa 08.30 uur verwelkomen we juffrouw Tonny met alle
kinderen, juffen en meesters en hopelijk vele ouders op de
speelplaats van de school. Op de speelplaats volgt een korte
ontvangstceremonie. We vragen de kinderen allemaal een
sjaaltje te dragen en/of mee te nemen. Dat is toch echt wel
typisch juffrouw Tonny. Als kinderen rode of oranje pruiken
hebben mogen ze die uiteraard opzetten en/of meenemen.
Ook dat is typisch juffrouw Tonny. Als de kinderen of ouders
zelf nog iets bedenken wat echt hoort bij juffrouw Tonny en
dit mee willen nemen is dat natuurlijk prima.
De kinderen mogen deze dag ook gezelschapspelletjes
meenemen.
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In de ochtend is juffrouw Tonny in alle groepen te gast en neemt elke groep op een ‘eigenwijze’ en
feestelijke manier afscheid van juffrouw Tonny.
Juffrouw Tonny en de school zorgen voor een heerlijke traktatie en drinken in de pauze van 10.15 uur.
Om 11.30 uur bieden we, bij goed weer buiten op de speelplaats en bij slecht weer in onze speelzaal,
namens de school en het college van bestuur van mijnplein juffrouw Tonny een afscheidscadeau aan.
Uiteraard zullen we haar met alle kinderen luidkeels toezingen en uiteindelijk net voor twaalven uit
zwaaien. Ook ouders zijn om 11.30 uur van harte welkom.
In de middag zetten we het feest in de groepen voort onder andere door het spelen van
gezelschapsspelletjes die de kinderen hebben meegenomen. Juffrouw Tonny krijgt de middag vrij zodat ze
zich klaar kan maken voor de receptie en het eindfeest.
Van 16.00 t/m 17.30 uur is er namelijk een informele receptie voor genodigden in de speelzaal van de school
waarbij ook ouders van harte welkom zijn om juffrouw Tonny persoonlijk de hand te schudden. Er heeft ook
een uitnodiging gestaan in het dorpsblad.
Om 18.00 uur begint dan het eindfeest. Juffrouw Tonny heeft dit eindfeest zelf georganiseerd en het team,
familie en vrienden en andere genodigden hiervoor uitgenodigd.
Zoals reeds gemeld neemt juffrouw Tamara per 1 november de taak over van intern begeleider op onze
school. Juffrouw Tamara was afgelopen weken regelmatig vrij geroosterd als juffrouw in groep 1 / 2, zodat
juffrouw Tonny alle facetten van haar taak als intern begeleider heeft kunnen overdragen. Dit naar volle
tevredenheid.
Juffrouw Tamara is vanaf 4 november 2014 elke dinsdag vrij geroosterd als juffrouw in groep 1 / 2 voor haar
taak als intern begeleider. Juffrouw Chantal is voor de rest van dit schooljaar op dinsdag de juffrouw in groep
1 / 2. Daar is zij en zijn ook wij erg blij mee. Een nieuw gezicht voor de ouders, echter neemt juffrouw
Chantal haar jarenlange ervaring in het onderwijs, veelal ook met betrekking tot het jonge kind, mee naar
Hoonhorst. We heten juffrouw Chantal ook via deze weg van harte welkom op de St. Cyriacusschool.
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