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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
De volgende nieuwsflits verschijnt voor de kerstvakantie en is een special over taal en lezen in de school.
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Agenda/ activiteiten in december (zie ook schoolkalender)
- Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek voortgangsgesprekken
- Kerst’viering’ (herhaling uit nieuwsflits 7)
- Oudijzeractie
- Nieuwe voorzitter OR
- BSO
Agenda/ activiteiten in oktober en begin november (zie ook schoolkalender)
Donderdag 18 december Kerstviering op school
Zondag 21 december 4e zondag van de Advent
Maandag 22 december tot vrijdag 2 januari 2015 Kerstvakantie
Donderdag 25 december 1e Kerstdag
Vrijdag 26 december 2e Kerstdag
Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek voortgangsgesprekken
Namens het team willen we alle ouders bedanken die voor hun kind(eren) de vragenlijst n.a.v. de gevoerde
voortgangsgesprekken in november hebben ingevuld.
De leerkrachten waren overigens erg nieuwsgierig naar de scores. En wat zeggen deze scores?
Dat de ouders op de St.Cyriacus in zijn algemeenheid gesproken heel erg tevreden zijn over de kwaliteit van
de gevoerde voortgangsgesprekken. Naar aanleiding van de zes gestelde vragen in het
tevredenheidsonderzoek gaf een overgrote meerderheid van de ouders een 4 score (heel erg tevreden).
Dit gold voor alle groepen. Daar zijn we als team uiteraard erg blij mee.
Kerst’viering’
Op donderdagavond 18 december nodigen we alle gezinnen uit om op school met elkaar Kerst te vieren. Om
18.00 uur zal de directeur een korte inleiding verzorgen op het plein. Om 18.15 uur beginnen dan de
Kerstworkshops in de klassen. Alle 120 kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van te voren opgedeeld in 6 groepen.
Elke groep beleeft 3 Kerstworkshops van ongeveer 25 minuten. Ook de ouders zijn van harte uitgenodigd om
mee te doen met de ‘Kerstknutselworkshops’, te luisteren naar een Kerstverhaal en mee te zingen tijdens de
‘Kerstzangworkshop’. Deze workshops worden verzorgd door de leerkrachten van de St. Cyriacusschool. Na
de workshops zorgt de ouderraad voor wat drinken en wat lekkers voor de kinderen en ouders op het
schoolplein. We sluiten het samenzijn op het plein om uiterlijk 20.15 uur af.
Elena Poppe, Sandra Schuurman, juffrouw Monique, meester Ruben
Oudijzeractie
De oudijzeractie was net als voorgaande jaren weer een succes. De actie leverde dit jaar € 3300,00 op.
We willen een ieder bedanken die hier in welke vorm dan ook aan bij gedragen heeft.
1

Deze actie is samen met de ouderbijdrage onze bron van inkomsten om alle activiteiten te kunnen betalen.
Het streven van de oudervereniging om het saldo in kas zo hoog te houden dat als, er om wat voor reden
dan ook, er geen oudijzeractie gehouden kan worden we in ieder geval 2 jaar vooruit kunnen zonder de
ouderbijdrage te hoeven verhogen. Mede dankzij de oudijzeractie is het saldo zo ruim dat we in de
gelegenheid zijn om de techniektorens die in de school staan opgesteld weer aan te vullen met materialen.
Nieuwe voorzitter OR
In de jaarvergadering van de OR van 10 november 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden in
het bestuur van de OR. Gerard Boekel heeft na 6 jaar het stokje overgedragen aan Robert Nijhout. Gerard
heeft in de jaarvergadering aangegeven dat hij zich altijd met plezier heeft ingezet voor de OR en alle
activiteiten waar hij altijd bij betrokken is geweest. De OR bedankt Gerard voor zijn waardevolle bijdrage.
Even voorstellen
Ik ben Robert Nijhout, samenwonend met Iris en vader van Hidde die inmiddels in groep 2 van de
basisschool zit en Hessel die in 2015 naar de basisschool gaat. Ik ben werkzaam bij de belastingdienst in
Apeldoorn en ben dagelijks bezig met het begeleiden van softwareontwikkelaars die software ontwikkelen
om electronische douaneaangiftes te kunnen doen.
Ik vind het zeer van belang om betrokken te zijn bij de activiteiten die plaatsvinden op de basisschool en
daaraan een bijdrage te mogen leveren. Het streven is dat alle kinderen plezier beleven aan de activiteiten
waar de OR een bijdrage aan levert. De OR bestaat uit een geweldige club enthousiaste mensen die er elk
jaar weer met plezier aan meewerken. Ik heb er zin in om mij in de te zetten voor de OR.
BSO
Afscheid Gerrietta van Wijnen
Gerrietta neemt afscheid van Peuterspeelzaal De Smurfen & Buitenschoolse opvang Smurfplanet te
Hoonhorst met ingang van januari 2015.We bedanken Gerrietta voor haar enthousiasme en inzet de
afgelopen periode.We willen ouders, kinderen en belangstellenden graag in de gelegenheid stellen
persoonlijk afscheid te komen nemen onder het genot van koffie, thee en wat lekkers op vrijdag 19
december a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur, Achter de molen 14, Hoonhorst.
namens het afscheidscomité
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