jaargang 20
nummer 7
december 2018
Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we naar onze website (www.cyriacus.nl) en facebookpagina.

Agenda/activiteiten de komende periode:
datum

activiteit

19 december
20 december
20 december
20 december
21 december

kerstbakjes maken gr. 5-6
kerstbakjes maken gr. 7-8
excursie groep 5-6 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Kerstviering (avond)
groep 1 t/m 4 hele dag vrij
groep 5 t/m 8 middag vrij
Kerstvakantie
hoofdluiscontrole
weken van de groepsvorming
leerlingenraad

24 december t/m 4 januari
7 januari
7-18 januari
11 januari

Kerstviering
Samen met de kinderkerstwerkgroep wordt er een
kerstviering in de kerk georganiseerd dit jaar. Dit is op
donderdagavond 20 december om 18.30 uur. Alle groepen
gaan iets inoefenen voor de viering. De kinderen zitten dan
ook bij hun eigen klas voorin de kerk.
Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om op het
schoolplein onder het genot van een drankje na te praten.

Voor in de grote kerstboom op het
kerkplein schrijven alle kinderen op
school ook een wens op een ster. U
kunt ook een wens inleveren op
school. De wensen worden dan
gelamineerd en in de boom gehangen.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een
gelukkig 2019!

voorbeeld van wens-ster
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Inspectiebezoek
Het inspectiebezoek op maandag 3 december is zeer positief
verlopen. We kregen vooral veel complimenten en er waren
natuurlijk ook enkele aandachtspunten. Hieronder een kort
verslag.
Als eerste gaven de inspecteurs terug dat ze een hele leuke dag hadden gehad op onze school en een
goede, positieve sfeer hebben ervaren. Opvallend vonden ze ook dat de kinderen al vanaf groep 1 zo
goed konden vertellen waar ze trots op waren en wat ze nog wilden oefenen.

“We zagen in
alle groepen
zeer betrokken
leerlingen.”

Bij de lesbezoeken zagen ze zeer betrokken kinderen. Mede door de
verschillende werkvormen die de leerkrachten aanboden, waren de
leerlingen in een rijke leeromgeving actief aan het leren.
Er was voldoende zicht op de ontwikkeling van de kinderen. De heldere
zorgstructuur staat als een huis werd gezegd. De analyse en evaluatie van
resultaten kan nog scherper. Dit hadden we zelf ook al geconstateerd en
opgenomen als ontwikkelpunt in het jaarplan.

Bij het jaarplan kan ook scherper worden geformuleerd en zou een prioritering de hoge ambities van
de school beter kunnen kaderen. Positief was dat de ouders en leerkrachten actief betrokken worden
bij het onderwijs. Er is veel eigenaarschap bij de kinderen en de leerkrachten. De expertise van de
leerkrachten wordt goed ingezet ten behoeve van de schoolorganisatie. Dit
is ook zichtbaar op de werkvloer bij de kinderen.
“De heldere
Er waren tot slot nog complimenten voor de manier van verantwoording en
zorgstructuur
dialoog naar kinderen en ouders toe. De leerlingenraad, kindgesprekken en
staat als een
koffiemomenten zijn daar een voorbeeld van. Het jaarverslag kreeg nog
specifiek de vermelding als een mooi, goed leesbaar en inhoudelijk
huis.”
document voor ouders.
Het inspectiebezoek was in het kader van een groter bestuursonderzoek (bij
mijnplein). Dit is de tegenwoordig de werkwijze volgens het nieuwe
inspectiekader. Er komt geen apart schoolrapport. Als het hele rapport
definitief is zullen de bevindingen van de Cyriacus opgenomen worden in het
bestuursrapport. Dit zal naar verwachting voorjaar 2019 worden. Zo lang
wilden wij echter niet wachten om het positieve nieuws naar buiten te
brengen. We zijn namelijk zo trots op de kinderen, de ouders en het team dat
we dit graag met u delen.

Meubilair
Op maandag 17 december wordt het nieuwe meubilair voor groep 3 t/m 8 geleverd. We willen
dezelfde dag (in de middag) het oude meubilair demonteren. De zittingen en tafelbladen moeten
eraf en we brengen het frame dan naar het oud ijzer. Vervoer hiervoor is al geregeld.

Hulp gevraagd! Kunt u maandagmiddag 17 december helpen met het demonteren van het
oude meubilair? Laat het Eric dan even weten (cyriacus@mijnplein.nl)
N.B. We hebben het meubilair voor groep 1-2 ondertussen ook besteld.
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Groepsvorming
Na de zomervakantie wordt er in de zogenaamde “Gouden weken”
altijd veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Na de
kerstvakantie zijn de “Zilveren weken” gepland. Wederom is er dan
extra aandacht voor de sfeer en sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen in de groep. Tussen deze speciale weken werken we
natuurlijk ook aan de sfeer in de groep. Door bijvoorbeeld het
inzetten van Taakspel. Deze methode is één van de bewezen
effectieve methodes om pesten te voorkomen. Veiligheid is naast
vertrouwen en verwondering één van de kernwaarden van onze
school. Daar zetten we ons graag elke dag voor in.

Personeel nieuws
Het zwangerschapsverlof van juf Tamara gaat ingevuld worden door juf Edith Meijer. Zij heeft ruime
ervaring bij groep 1-2 en werkervaring op een Vierkeerwijzer school. Juf Linda gaat de IB-taken van
juf Tamara waarnemen. Zij kan haar opleiding master SEN leerspecialist daarbij goed gebruiken en
inzetten voor de hele school. Juf Linda zal daardoor niet meer bij groep 5-6 lesgeven op de
maandagochtend. Meester Max zal deze uren overnemen en kan daardoor sowieso tot de
meivakantie op onze school blijven werken. Juf Karin is gelukkig steeds meer op school en neemt
geleidelijk ook weer lesgevende taken op zich.
Met het team is besloten de openstaande vacature voor vakleerkracht gym voorlopig niet in te
vullen. Omdat meester Max blijft en zowel hij als juf Linda de gymopleiding volgen vanaf februari
hebben we gymtijden nodig waarop ze hun lessen kunnen geven. Volgend schooljaar kijken we of het
lukt om dan een vakleerkracht gym in te huren.

Activiteiten
De afgelopen maanden is er weer veel gedaan, beleefd en geleerd in de klassen. Op onze website
(www.cyriacus.nl) en facebookpagina staan o.a. foto’s en verslagen van het bezoek van de Sint aan
school, het uitwisselingsbezoek van leerlingen uit Hörstel bij groep 7-8, bezoek aan de apotheek van
groep 1-2, het uitstapje naar het bos van groep 3-4 en de werkzaamheden in de schooltuin van alle
groepen.

Broedplaats

voor talent
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