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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:
- Vernieuwde visie en missie
- Spaaractie Kinderboeken Jumbo
- Medewerkers gezocht voor de bibliotheek op school
Visie en missie
In dit schooljaar hebben we als team hard
gewerkt hoe we het onderwijs de
komende jaren vorm willen geven. Onze
visie op goed onderwijs hebben we een
plek gegeven in een vernieuwde visie en
missie die meer herkenbaar moet zijn
voor leerlingen en ouders de komende
jaren.
Onze opdracht (ambitie) die hierbij hoort
hebben we hieronder beschreven.

eigenaarschap

onderzoekende
houding
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vertrouwen
verwondering

Hier is talent
Iedereen op de St.
Cyriacusschool is knap. Knap
leren van en met elkaar
op een eigen wijze.
Veiligheid, vertrouwen en
verwondering staan aan de
basis van ontdekkend leren.
Broedplaats voor talent
Een onderzoekende houding
brengt ieders talent aan het
licht. Leren presenteren, communiceren en samenwerken staan centraal bij
van en met elkaar leren.
Samen creëren wij een duurzame, toekomstgerichte broedplaats voor talent.
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Wat merken kinderen en ouders van de vernieuwde visie?
VierKeerWijzer en meervoudige intelligentie
Elk kind leert op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ of door
de informatie eerst voor zichzelf te ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het
onderwijs iets willen leren, willen we met deze verschillen tussen kinderen rekening houden.
Daarom gaan we de komende jaren alle
wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur) op de Sint Cyriacusschool
inrichten volgens het organisatorisch model
VierKeerWijzer. Voor groep 1 t/m 4 wordt het met name
vormgegeven vanuit de wereld om hen heen.
Uitgangspunt bij VierKeerWijzer is meervoudige
intelligentie. Meervoudige Intelligentie is een concept dat
er van uitgaat dat er niet één, maar meerderde
intelligenties (talenten) bestaan. Iedereen heeft sterk en
minder sterk ontwikkelde intelligenties (talenten). Door
meer thematisch te gaan werken in de middag wat
betreft de wereld oriënterende vakken kan ieder kind
vanuit zijn of haar eigen ontwikkeling / talent aan
hetzelfde thema werken. Het kind krijgt hierdoor meer
ruimte en vrijheid om keuzes te maken en zich eigenaar
te voelen van zijn/haar eigen leerproces. We willen als
school dus meer stil staan bij ‘hoe ben jij knap, in plaats
van hoe knap ben jij’. In de ochtend staan de basisvakken
centraal.
In dit proces gaat Marco Bastmejer ons als team hierin begeleiden.
Kijkt u ook eens op www.vierkeerwijzer.nl De informatie en o.a. het filmpje op de website zal het één en
ander zeker verder verduidelijken.
Spaaractie Kinderboeken Jumbo
Tegen een geringe bijbetaling en een volle spaarkaart kan er bij de Jumbo t/m
16 juni voor leuke kinderboeken gespaard worden. Wij houden ons als school
aanbevolen om volle spaarkaarten te ontvangen om zodoende de collectie
leesboeken voor de kinderen op onze school verder uit te breiden. Eventuele
volle spaarkaarten en/of losse zegels kunt u inleveren bij meester Ruben.
Alvast heel hartelijk dank.
Medewerkers gezocht
voor de bibliotheek op
school
Zoals u in de vorige
nieuwsflits heeft kunnen lezen opent de school op vrijdag
19 juni de bibliotheek op school. U bent hierbij van harte
uitgenodigd.
Voor de zomervakantie gaan we dus al een paar weken open, zodat de kinderen direct gebruik kunnen
maken van de boekencollectie en het lenen van boeken. Alle kinderen krijgen een schoolbibliotheekpas die
ze kunnen gebruiken om op school boeken te lenen.
Zowel voor in de klas, maar dus ook voor thuis. Uiteraard kunnen de kinderen met hun ‘gewone
‘bibliotheekpas die ze nu vast en zeker al hebben boeken blijven lenen in de bibliotheek die gehuisvest is in
Kappers.
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De schoolschoolbibliotheek is in het begin op twee momenten geopend. Namelijk op woensdag van 12.00
uur tot 12.30 uur en op vrijdagmorgen van 11.30 tot 12.00 uur.
Wilt u kinderen helpen bij het zoeken naar boeken en boektitels en wilt u onder andere er zorg voor dragen
dat het lenen en terugbrengen van boeken enigszins gestructureerd verloopt dan is de taak van
schoolbibliotheekmedewerker misschien iets voor u. Wilt u meer informatie over deze leuke taak dan kunt u
contact opnemen met juffrouw Sanne (sanne@cyriacus.nl). Zij is samen met juffrouw Monique de lees
coördinator van de school.
Op den duur willen we ook geïnteresseerde kinderen uit de bovenbouw mee laten helpen om de
schoolbibliotheek te ‘runnen ‘.
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