jaargang 19
nummer 7
woensdag 31 januari 2018
Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we u graag naar onze schoolwebsite (www.cyriacus.nl) en/of
naar onze Facebookpagina.
Agenda/activiteiten de komende periode:
Datum

Activiteit

wo 7 februari
vr 9 februari
di 13 februari
vr 16 februari
ma 19 en di 20 februari

inloopochtend gr. 1-8
Kindercarnaval op school. Continurooster voor groep 5 t/m 8.
Foekepotten. Alle kinderen ’s middags vrij.
Rapport 1 groep 3 t/m 8 mee
voortgangsgesprekken groep 1 en 2
rapportgesprekken groep 3 t/m 7
verwijzingsgesprekken groep 8
voorjaarsvakantie

ma 26 februari t/m vr 2
februari
maandag 5 maart

luizencontrole

Kindercarnaval
Vrijdagochtend 9 februari mogen alle kinderen verkleed op
school komen. De kinderen van groep 5 t/m 8 eten op
school (continurooster!) en verzorgen daarna een show
voor elkaar. Met muziek, toneel en dans wordt er alvast
warmgedraaid voor het Kindercarnaval. We zorgen dat de
kinderen op tijd bij zaal Kappers kunnen zijn waar om 14.00
uur de Kindermiddag begint. We hebben begrepen dat het
zaak is om op tijd binnen te zijn in verband met het
programma, dus hopen dat de jongere kinderen er ook op
tijd zullen zijn. Voor de duidelijkheid: de
verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens het
Kindercarnaval bij zaal Kappers ligt bij de ouders.
N.B. In de deze week uitgedeelde brieven over het Kindercarnaval stond per abuis nog wat verkeerde
informatie en data (van vorig jaar). Bij deze nieuwsflits ontvangt u het juiste bestand.
Gesprekken
Op 19 en 20 februari zijn de gespreksavonden gepland. We gaan de
planning deze keer weer online doen via de website, die gebouwd is
door Mark Toonen (ouder). Met behulp van de inlogcode kunt u zelf
de tijd en datum kiezen. U ontvangt de week voor de gesprekken de
link via een mail gestuurd door Mark. Let op: voor groep 7 staat
alleen maandag 19 februari open. Groep 8 heeft op dinsdag 20
februari namelijk verwijzingsgesprekken met ouders en kinderen.
Deze worden niet online gepland, maar in overleg. Voor zowel groep 7 als groep 8 geldt dat als het
problematisch wordt op de voorgestelde dag we in overleg een goede oplossing zoeken.
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Open dag en nieuwe inschrijvingen
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de flyer en folder van de gezamenlijke Dalfser scholen. Kinderen die
dit of volgend schooljaar 4 jaar worden moeten namelijk binnenkort ingeschreven worden. Deze
informatie hebben wij nodig om onze formatieplannen voor volgend schooljaar te maken. Heeft u
zelf buren, kennissen of kent u andere mensen die een
school zoeken voor hun kind zou het fijn zijn als u de flyer
en folder zou willen doorsturen. Op vrijdagochtend 16
maart is de open dag op de Cyriacus. Maar het maken van
een afspraak op een andere moment is natuurlijk ook altijd
mogelijk. Wilt u uw eigen dochter of zoon inschrijven en
heeft u nog geen inschrijfformulier van ons gekregen,
horen wij het ook graag. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het inschrijfformulier.

Van de nieuwe directeur
Aan het eind van de eerste maand op de St. Cyriacusschool kan ik zeggen dat ik daar met plezier op
terugkijk. Veel ouders heb ik al de hand mogen schudden. Bij de ouderraad, overblijf en
medezeggenschapsraad heb ik sommige ouders ook al wat langer gesproken. In de klas, op het leerof speelplein heb ik de kinderen al wat beter leren kennen. En natuurlijk heb ik het team beter leren
kennen. Ik merk dat iedereen trots is op de school en dat is mooi om te zien en horen. Zelf ervaar ik
ook dat het een prettige, warme school is, waar de kinderen, ouders en leerkrachten enthousiast zijn,
veel verschillende talenten hebben en het leuk vinden om nieuwe dingen te leren en klussen op te
pakken.
In deze nieuwsflits wil ik me nog iets verder voorstellen: Ik ben 45 jaar en ben opgegroeid in
Slagharen, maar woon al weer vele jaren in Zwolle. Ik heb geen partner of kinderen. In mijn vrije tijd
ga ik graag naar het theater of de bioscoop. Sinds 2005 werk ik op de Dolfijn
in Heino. Daar was ik groepsleerkracht, IB-er en adjunct directeur. Voor
twee dagen in de week ben ik daar nog steeds werkzaam. De andere drie
dagen werk ik voor de St. Cyriacus. Als het nodig is schuif ik met tijden en
afspraken, maar op maandag en donderdag zult u me bijna altijd in
Hoonhorst aantreffen. Via de mail (cyriacus@mijnplein.nl) ben ik elke dag
bereikbaar voor vragen of het maken van een afspraak. Gewoon
binnenlopen en kijken of ik er ben mag natuurlijk ook altijd!
Op de gespreksavonden (19 en 20 februari) zal ik ook aanwezig zijn voor een
eerste of verdere kennismaking.
Met vriendelijke groet,
Eric Arends
Nieuwe collega en meer juf Debbie
In groep 1-2 is juf Linda Kruiper op de woensdagen gestart naast juf Tamara, die dan tijd heeft voor
haar IB-taken. Vanaf half februari zal juf Debbie Raats ook op vrijdag bij ons op school zijn. Ze
ondersteunt dan in verschillende groepen.
Nieuwe Cito toetsen
De afgelopen weken is er volop getoetst. In groep 3 en 4 is voor het eerst gewerkt met de
zogenaamde 3.0 toetsen. Het gevolg voor groep 4 is dat in de grafiek die u straks in het rapport ziet
de groeilijn niet zichtbaar is. Er wordt vanaf nu een nieuwe lijn gestart. Vanaf groep 5 is dit alleen het
geval bij de DMT-toets (technisch lezen). De DMT-groeilijn van de vorige groepen kunt u terugvinden
in het rapport van vorig schooljaar. Vragen hierover kunt altijd stellen.
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Inloopmoment
Volgende week woensdagochtend is er vanaf 12.00 uur weer een inloopmoment voor alle ouders. U
bent van harte welkom!
Welkom op onze school
Er is weer een leerling op onze school begonnen!











Wees welkom

in groep 1. Wij wensen je een mooie en fijne tijd toe op de St. Cyriacusschool.
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