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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:
Werkzaamheden school
Grote Rekendag
Witte Donderdagviering: Op weg naar het Paasfeest
Opening waterspeeltuin
Thema ouderavond (herhaling uit nieuwsflits 10)
Passend Onderwijs
Werkzaamheden school
Deze gehele week hebben er tussen de school en de Potstal werkzaamheden plaatsgevonden. Het betreft
werkzaamheden waarbij de school aangesloten wordt op de houtgestookte installatie die in de Potstal staat.
Consequentie van deze verduurzamingsoperatie is wel dat de ketels in de CV ruimte op school vervangen
moeten worden. De bestaande ketels in school zijn reeds afgeschreven. De vervanging is uiteraard begroot
en we streven er naar om de vervanging van de CV ketels in de meivakantie uit te voeren. Met deze operatie
is straks dan ook de gehele verduurzaming van de school afgerond.
Wij kijken terug op een fantastische samenwerking met stichting duurzaam Hoonhorst.
De Grote Rekendag.
Ieder jaar wordt de grote rekendag georganiseerd, dit jaar doen wij als St.
Cyriacusschool ook mee. Het is een dag voor basisscholen die helemaal in het teken
staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want
rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! Dit jaar vindt de “Grote
Rekendag” plaats op woensdag 2 april en heeft als thema “De klas in beeld”.
Je eigen knikkerbaan ontwerpen, kansberekening met bonenroulette, de hoeken
meten die je met je arm kunt maken. De kinderen ontdekken spelenderwijs wat je
allemaal met rekenen kunt doen.
Het doel?? Kinderen onderzoekend laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
We beginnen deze dag centraal op het schoolplein + 15min, ouders zijn hier van harte bij uitgenodigd.
Daarna gaan de leerlingen onder leiding van de leerkracht
verder aan de slag.
Leerlingen verzamelen vooraf gegevens over hoeveel
boterhammen ze eten, hoeveel uur in de week ze sporten ,
hoeveel ze drinken enz. Met deze gegevens gaan ze aan de
slag met beweringen, kinderen die meer suiker drinken zijn beter in hardlopen, onze klas is sportief…
Groep 7 is deze dag naar Hörstel, maar ook zij gaan aan ’t eind van dit schooljaar de activiteiten van de grote
rekendag doen.
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Witte Donderdag viering: Op weg naar het paasfeest.
Donderdag 17 april om 8.45 uur, vieren we Witte Donderdag in de kerk.
We willen het leven van Jezus vieren en stil staan bij zijn sterven.
De kleuters nemen ons mee aan tafel, tijdens Het Laatste Avondmaal en we vertellen en zingen over De
Goede Week.
Tijdens deze viering besteden we ook aandacht aan de Vastenactie.
We hopen dat de kinderen veel klusjes hebben gedaan om geld in te zamelen voor de nieuwe school in
Kenia, waarover Lucia Kroes zo enthousiast heeft verteld op school.
Wilt u de kinderen eraan helpen herinneren, dat ze de doosjes meenemen naar de kerk?
U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn, samen met ons op weg naar het
Paasfeest!
Opening waterspeeltuin
Op donderdagmiddag 17 april zijn alle kinderen van de St.Cyriacusschool betrokken bij de opening van de
waterspeeltuin op het molenterrein. Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
U hoort nog van ons hoe laat de opening plaats vindt en wat er nog meer gaat gebeuren.
Thema ouderavond (herhaling uit nieuwsflits 10)
Begin april ontvangt u via uw kind een officiële
uitnodiging met opgavestrook voor de thema
ouderavond. Deze avond vindt plaats op dinsdag 22
april (zie ook schoolkalender).
Het team van de St.Cyriacusschool roept u op om op
deze avond aanwezig te zijn.
Hier moet u bij zijn in het belang van uw kind!
Op deze avond willen wij als school namelijk de visuele
hulpmiddelen laten zien die uw kind gebruikt bij het
lezen van en luisteren naar teksten en verhalen.
Waarschijnlijk heeft u thuis en op school mindmaps,
rare grafieken en cirkels, en andere hulpmiddelen en
vormgevers gezien met als doel om het denken van de
leerlingen zichtbaar te maken. Deze hulpmiddelen zetten we in van groep 1 t/m 8 en bij diverse vakken.
Omdat we ook de komende jaren deze hulpmiddelen blijven gebruiken willen we een aantal hulpmiddelen
en vormgevers heel graag met u delen. U bent bij deze alvast van harte uitgenodigd. U komt toch ook?
Passend Onderwijs
Uitnodiging
Bestemd voor: ouders/verzorgers van de leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Salland
Op dinsdag 1 april as. vindt de zesde thema-avond “Passend Onderwijs in Salland” voor ouders/verzorgers
plaats. De wet Passend Onderwijs betekent dat vanaf 1 augustus 2014 de zorgplicht voor scholen geldt. Doel
van Passend Onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij goed en passend onderwijs te bieden. De
contouren van hoe we dit in Salland vorm en inhoud gaan geven zijn duidelijk. Wat dit betekent voor u en
uw kind komt deze avond aan bod. Hierbij hebben we opnieuw speciale aandacht voor de overgang van de
leerlinggebonden financiering (lgf /de “rugzak”) naar ondersteuningsarrangementen. Voor de meeste
leerlingen hebben we er nu zicht op hoe deze vorm en inhoud krijgen. Als ouder/verzorger bent en blijft u
hierbij een belangrijke partner! In het tweede deel van de avond hebben we specifieke aandacht voor de
overgang naar het Voortgezet Onderwijs. We laten een oud-leerling, Koen Bosch, als ervaringsdeskundige
aan het woord komen. Verder zal een aantal collega’s uit het VO vertellen wat het Carmel College Salland en
de Capellenborg op dit moment kunnen bieden om de overgang naar en de ondersteuning binnen het VO
goed te laten verlopen. Om 19.30 uur is er een inloop met koffie/thee. Om 19.45 uur start het programma
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dat tot 21.30 uur zal duren. De bijeenkomst vindt plaats bij WSNS Salland/Schoolplein Salland aan de
Monumentstraat 55a in Raalte.
U kunt zich voor deze avond aanmelden door, voor 1 april, een mail te sturen naar j.scholten@wsnssalland.nl onder vermelding van uw naam en de school van uw kind.
Namens het team WSNS Salland en het steunpunt Ambulante Begeleiding, Jan Scholten
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