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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:
1. Agenda september
2. Verkeerssituatie op dorpsplein
3. Medewerkers schoolbibliotheek
4. Nieuwe leerlingenraad
5. Openingsviering en openingsfeest
1. Agenda september (zie ook schoolkalender, wijzigingen worden opgenomen in de nieuwsflits)
- maandag 7 september 1e MR vergadering
- woensdag 9 september informatieavond groep 1 / 2 en 7 / 8. Deze datum is gewijzigd t.o.v. de datum
weergegeven in de schoolkalender. De ouders van de desbetreffende groepen zijn hiervoor uitgenodigd per
brief. Ook ouders waar van hun kind in schooljaar 2015/2016 instroomt in groep 1 en geïnteresseerde
ouders met jonge kinderen die bij ons bekend zijn, zijn hiervoor uitgenodigd. Zegt ’t voort, zegt ’t voort!
- maandag 14 september zijn alle leerlingen de gehele dag vrij i.v.m. een nascholingsdag voor het team.
- woensdag 16 september vanaf 12.00 inloopmoment ouders groep 1 t/m 8
- vrijdag 18 september vanaf 11.30 uur inloopmoment ouders groep 1 t/m 8
- maandag 21 september verwachtingsgesprekken groep 1 t/m 8
- donderdag 24 september verwachtingsgesprekken groep 1 t/m 8
- donderdag 24 september start 1e thema VierKeerWijzer
2. Verkeerssituatie op dorpsplein
In de afgelopen jaren is het zo geweest dat ouders hun kinderen tussen de middag of aan
het eind van de dag opwachten op het dorpsplein. Dit zorgt voor de nodige chaos en levert ook nog eens
gevaarlijke situaties op. Daar willen wij graag verandering in brengen. Ook omdat de afstand tussen ouders
en leerkrachten in de huidige situatie letterlijk erg groot is, terwijl we juist veel waarde hechten aan “korte
lijntjes”!
Iedereen die met de auto komt parkeert deze op het dorpsplein en loopt vervolgens naar het schoolplein om
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daar op zijn/haar kind(eren) te wachten.
Het is de bedoeling om vanaf nu te wachten op uw kind(eren) op het schoolplein in plaats van op het
kerkplein.
De plek hiervoor is rondom de linkerboom en bij de muur van de fam. Oosterwijk.
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 (zie onderstaande tekening).
Door bovenstaande veranderingen zullen er meer mensen op het schoolplein staan. 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.
Het zal in het begin even wennen zijn en afhankelijk van hoe het gaat zullen er misschien nog zaken
aangepast worden.
We hopen op de medewerking van iedereen! Samen zorgen we zo voor de veiligheid van kinderen en ouders
en voor een goede communicatie!
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3. Medewerkers schoolbibliotheek
Jolanda Roord en Mariejan van der Vechte zijn de nieuwe medewerkers van de schoolbibliotheek.
Jolanda zal op de woensdag van 12.00 t/m 12.30 de bibliotheek ‘runnen’ en MarieJan op vrijdag van
11.30 t/m 12.00 uur. Hartelijk dank voor jullie bereidheid om tijd vrij te maken voor de kinderen en
de school. Daar waar nodig ‘springen’ Kim
Eijkelkamp en Kim Diepman, beide leerlingen uit
groep 8, bij.
We dienen nog eerst een aantal zaken goed af te
stemmen met de plaatselijke bibliotheek, voordat
de kinderen daadwerkelijk boeken vanuit de
schoolbibliotheek kunnen lenen voor thuis. Daar
leest u te zijner tijd meer over.
4. Nieuwe leerlingenraad
In de eerste schoolweek heeft de oude leerlingenraad de kinderen van de nieuwe leerlingenraad
bekend gemaakt. In de groepen 3 en 4 kon net als andere jaren gestemd worden op klasgenoten
waar van jij denkt dat hij of zij geschikt is voor de leerlingenraad.
In de groepen 5 t/m 8 konden de kinderen een idee inleveren zonder
naam wat er op school nog beter of anders kan. De oude leerlingenraad
heeft per groep het beste idee van een jongen en het beste idee van
een meisje gekozen.
Op vrijdag 21 augustus hebben de kinderen van de oude leerlingenraad
hun opvolgers bekend gemaakt voor schooljaar 2015/2016. Het zijn:
Lisa en Ruben uit groep 3, Tim en Silvy uit groep 4, Tom en Anna uit
groep 5, Kit en Bram uit groep 6, Merel en Sven uit groep 7 en Luca en
Wouter uit groep 8.
We wensen deze kinderen heel veel succes met de actieplannen voor
dit schooljaar. Meester Ruben begeleidt de leerlingenraad. Binnenkort
heeft meester Ruben de 1e vergadering met de nieuwe leerlingenraad.
Verslagen en een foto van de nieuwe leerlingenraad komen op de schoolwebsite.
5. Openingsviering en openingsfeest
Samen met pastoor Hermens hebben we op dinsdag 25 augustus de opening van een nieuw
schooljaar gevierd in de kerk met alle kinderen en geïnteresseerde ouders en andere
belangstellenden. Het thema van de viering was: ‘We gaan er samen voor’. In woord en daad
hebben we er met z’n allen een prachtige viering van gemaakt.
’s Avonds hebben we met alle gezinnen op school de opening van het nieuwe schooljaar gevierd. In
een heerlijk ongedwongen sfeertje genoten, kinderen, ouders en leerkrachten onder andere van het
buffet. Het smaakte ook dit jaar weer fantastisch. Ouders bedankt daarvoor!
De foto’s staan op de schoolwebsite www.cyriacus.nl
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