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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:
- agenda/activiteiten juli 2016
- losse vrije dagen i.v.m. teamnascholing en/of dorpsactiviteiten
- nieuwe ouder in de medezeggenschapsraad
- leesouders gevraagd
- boeken lenen in de zomervakantie
- zomerleesdip?
- openingsviering in de kerk
- openingsfeest
Agenda/activiteiten juni 2016
- Woensdag 13 juli ‘uitzwaaien groep 8’.
- Donderdagmorgen 14 juli vieren we met de leerlingen het 25 jarig jubileum van juffrouw Esther (zie mail
naar de ouders op do 7 juli 2016)
- Op vrijdag 15 juli luiden we de zomervakantie in rond 11.55 op het voorplein. We zingen het lied ‘Nog 3
minuten voordat ik stop’.
Losse vrije dagen i.v.m. teamnascholing en/of dorpsactiviteiten
Teamnascholing muziekonderwijs
Teamnascholing VierKeerWijzer
Studiedag alle medewerkers stichting mijnplein
Teamnascholing muziekonderwijs

Foekepotten
Extra vakantieweek vanwege het lange laatste
gedeelte. Periode na de meivakantie t/m de
zomervakantie beslaat 12 weken. Vrije dagen
rondom het Sproeifeest zijn hierbij inbegrepen.
Gezamenlijk inluiden zomervakantie

Donderdagmiddag 29 september 2016. Alle groepen
zijn om 12.00 uur vrij.
Dinsdagmiddag 11 oktober 2016. Alle groepen zijn
om 12.00 uur vrij.
Wo 26 oktober 2016. Alle leerlingen zijn de gehele
dag vrij.
Vrijdagmiddag 13 januari 2017 continurooster. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 eten op school, hebben
een verkorte pauze en zijn vervolgens om 14.00 uur
vrij.
Dinsdagmiddag 28 februari 2017. Alle groepen zijn
om 12.00 uur vrij.
Ma 19 t/m ma 26 juni 2017

Vrijdagmiddag 21 juli 2017. Alle leerlingen zijn om
12.00 uur vrij.

Uitleg rooster losse vrije dagen i.v.m. teamnascholing en / of dorpsactiviteiten.
In schooljaar 2016/2017 kunnen we van maandag 19 t/m ma 26 juni 2017 een extra vakantieweek
inroosteren voor de leerlingen. Het weekend van het Sproeifeest valt in deze vakantieweek.
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De periode na de meivakantie t/m de zomervakantie 2017 beslaat 12 weken. Dat is voornamelijk voor jonge
kinderen een erg lange periode. Leerkrachten merken ook dit jaar weer dat de energie in de laatste weken
voor de zomervakantie op is bij (jonge) kinderen. Door een extra vakantieweek in te roosteren denken we
als MR en als team dat de kinderen de laatste weken energieker zijn. Dat is ook nodig, want op de Sint
Cyriacusschool werken we ook de laatste schoolweken door aan het geplande onderwijsprogramma.
Ook de ouderraad is in dit besluit gekend.
In overleg met de medezeggenschapsraad van de school stellen we het gehele vakantierooster inclusief losse
vrije dagen per schooljaar vast. Het is dus niet automatisch zo dat we elk schooljaar voor de leerlingen een
extra vakantieweek kunnen inroosteren en een lang weekend kunnen bieden rondom het Sproeifeest.
Het team gebruikt deze extra vakantieweek in schooljaar 2016/2017 onder andere voor de jaarlijkse
evaluatie - en planningsvergadering, nascholing muziekonderwijs en andere onderwijskundige zaken die
spelen aan het einde van het schooljaar.
De schoolvakanties en de losse vrije dagen worden uiteraard opgenomen op de schoolkalender 2016/2017.
Deze geven we direct na de zomervakantie via uw oudste kind mee naar huis.
Hierbij nog een keer de schoolvakanties in 2016/2017 voor de regio Noord.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie (inclusief Koningsdag)
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 17-10-2016 t/m vr 21-10-2016
Ma 26-12-2016 t/m vr 06-01-2017
Ma 20-02- 2017 t/m vr 24-02- 2017
Vr 14-04-2017 t/m ma 17-04-2017
Ma 24-04-2017 t/m vr 28-04-2017
Vr 05-05-2017
Do 25-05-2017 t/m vr 26-05-2017
Ma 05-06-2017
Ma 24-07-2017 t/m vr 01-09-2017

Nieuwe ouder in de medezeggenschapsraad
Jolanda Veldman is bereid gevonden om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad van onze school. Ze
is de moeder van Jonathan (groep 1), Ruth (groep 3) en Tamar (groep 4). Ze heeft de laatste vergadering van
de MR bijgewoond. Onder andere op basis van deze ervaring treedt ze toe tot de MR. Er ontstond een
vacature binnen de MR door het vertrek van Fenna van Beurden. Ook in schooljaar 2016/2017 blijft Ellen
Kortstee de voorzitter van de MR.
We willen Fenna heel, heel hartelijk danken voor haar tijd en denkkracht. En Jolanda, van harte welkom.
Leesouders gevraagd!
Ook dit schooljaar hebben we weer veel gehad aan de leesouders. In groep 4 werken de leesouders met een
groepje van 2 of 3 kinderen aan een leesles. Deze les hadden de kinderen anders zelfstandig gemaakt. Maar
veel kinderen hebben toch die sturing nodig en de begeleiding bij hardop lezen. Wanneer ze zelfstandig gaan
werken lezen ze meer in zichzelf en juist het hardop lezen blijft zo belangrijk. We merken dan ook dat de
kinderen goed vooruit gaan. Ook in groep 3 kunnen we niet zonder leesouders. Samen een boekje lezen,
woordjes lezen, leespelletjes doen etc. In een klein groepje komt een kind veel aan lezen toe en dat is iets
wat wij als school erg belangrijk vinden.
Voor volgend schooljaar zijn we weer op zoek naar leesouders. We zoeken in ieder geval leeshulp op
vrijdag 8.30-9.00 bij groep 4 en groep 5.
Heeft u tijd en vindt u het leuk om de kinderen te helpen in hun leesproces, graag een mailtje naar:
m.corjanus@mijnplein.nl
Vriendelijke groet, juffrouw Monique (taal – en leesspecialist)
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Boeken lenen in de zomervakantie
De leerlingen kunnen op donderdag 14 juli op hun schoolpas 3 boeken lenen vanuit onze schoolbibliotheek
voor in de zomervakantie. Op deze manier hopen we het lezen te blijven stimuleren.
We vragen aan u als ouder om er op toe te zien dat er zuinig met de leesboeken uit onze schoolbibliotheek
wordt omgegaan. We verwachten dat de leerlingen alle geleende boeken in de eerste week na de
zomervakantie weer inleveren.
Het is heeeeeeeeeeeeeel belangrijk dat de boeken die vanuit de schoolbibliotheek worden geleend niet
worden ingeleverd bij de bibliotheek in Hoonhorst of Dalfsen. Wilt u daar als ouder ook op toezien?

Zomerleesdip?
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Het afgelopen jaar heeft uw kind een heleboel geleerd op allerlei
vakgebieden. Er is onder andere door de leerkrachten en de leerlingen heel veel energie gestoken in de
ontwikkeling van het technisch lezen.
De welverdiende zomervakantie lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar we moeten ons ook realiseren dat die lange
zomervakantie gevolgen kan hebben voor wat leerlingen in de afgelopen maanden hebben geleerd.
Bepaalde leerlingen zullen ook in de zomervakantie boeken lezen, andere kinderen raken gedurende de hele
zomervakantie geen boek aan. Uit onderzoek is gebleken dat de technische leesvaardigheid van de
leerlingen in de zomervakantie terugloopt als er niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de
leerlingen bij de start in de nieuwe groep niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie
hadden. We noemen dit de zomerdip.
Het is daarom voor iedereen, maar vooral ook voor de zwakke lezers, van groot belang in de zomervakantie
dagelijks een poosje te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Maar hoe zorg je er nu voor dat de
leesontwikkeling van uw kind tijdens de zomervakantie gewoon spelenderwijs doorgaat? Een aantal tips:
- Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat uw kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet! Pak dus lekker zelf uw favoriete
boeken in en neem het mee op reis!
- Tip 2: Op vakantie? Neem leuke spellen mee.
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon
schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior). De Maan roos vis
spelletjes zijn leuk voor beginnende lezers.
- Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ga
vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie.
Boeken die nog te moeilijk zijn, kunnen worden voorgelezen of samen lezen. Wilt u niet te veel boeken
meenemen op: www.vakantiebieb.nl kunt u vanaf 1 juni een aantal erg kinderboeken downloaden om
vervolgens te lezen op een tablet. Vanaf 1 juli kunt u ook voor u zelf leuke boeken downloaden. (zie tip 1)
- Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, vakantiedoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk en zinvol om te lezen.
- Tip 5: Reis door ……
Ieder boek bevat een spannend avontuur met als hoofdpersoon een kind dat woont in dat
land, plus reismogelijkheden, een quiz en tips voor het maken van een werkstuk of het
houden van een spreekbeurt! Reeds verschenen: Reis door ... Frankrijk, Turkije, Suriname,
Australië en Nederland! Klik voor meer informatie over deze boeken op ‘Reis door...’
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Bij het lezen is het heel belangrijk dat er leesplezier is bij de kinderen. Het gaat erom dat ze op een
ontspannen manier blijven lezen in de vakantie. Als u als ouder niet zoveel tijd heeft om samen met uw kind
te lezen, kan ook een oudere broer/zus, een ander familielid of een kennis regelmatig met uw kind lezen.
Omdat het technisch lezen in groep 3 en 4 net gestart en in grote ontwikkeling is, ontvangen de leerlingen
van deze groepen voor de zomervakantie een vakantie lees/ werk boek.
Fotowedstrijd zomerlezen
Om het lezen in de zomervakantie een positieve stimulans te geven willen we dit jaar weer een
fotowedstrijd houden. Wij willen u vragen een foto te maken van de “mooiste vakantie leesplek” van uw
kind(eren).
Deze foto mag uw kind direct na de zomervakantie in de eerste
schoolweek meenemen. Het formaat van de foto mag 10 bij 15 zijn of
iets wat bij dat formaat in de buurt komt. Alle meegenomen foto’s
zullen een mooi plekje krijgen in de gang van de school. De jury zal
hieruit de mooiste foto kiezen.
Ik wens u allen een fijne zomervakantie en veel leesplezier toe.
Monique Corjanus
(taal- leesspecialist)
Openingsviering in de kerk
Als katholieke school vinden we het belangrijk om samen te vieren. We
willen net als andere jaren graag ook nu stil te staan bij een nieuw
schooljaar. Daarom houdt de school op dinsdag 6 september een
openingsviering in de kerk om 08.45 uur m.m.v. pastoor Hermens. We
nodigen u hiervoor van harte uit. Het thema voor de viering is: Een
duurzaam begin!
Winnaar voorgaande editie
Openingsfeest
Op vrijdagavond 9 september 2016 vieren wij de opening van een nieuw
schooljaar. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk gezinnen hierbij
aanwezig zijn.
Sponsorloop
Dit schooljaar hebben we in overleg met de ouderraad besloten een
sponsorloop te houden. Zoals u allen vast gehoord en / of gelezen heeft in
de nieuwsflits wordt er in de zomervakantie hard gewerkt aan het te
creëren leerplein in de school met hulp van bereidwillige vaders. Om dit
nieuwe leerplein in te richten en mooi aan te kleden hebben we de actie ’Pimp het leerplein’ bedacht. We
hopen dat de leerlingen door middel van een sponsorloop een leuk bedrag bij elkaar weten te rennen voor
de inrichting van het leerplein in de school.
We kiezen er voor om de kinderen op donderdag 14 juli alvast de brief en de zogenaamde sponsorenlijst
mee te geven. Het is anders na de zomervakantie wel erg kort dag om sponsoren te vragen.
De sponsorloop begint om 18.30 uur en vindt plaats op het grote grasveld achter de molen. We verwachten
dat de leerlingen rond 18.15 uur aanwezig zijn.
Om 19.00 uur vindt de opening plaats op het schoolplein. Dit jaar organiseert de ouderraad van de school
een barbecue tegen een kleine vergoeding. Direct na de vakantie ontvangt u van de ouderraad de
uitnodigingbrief voor het openingsfeest.
Wat betreft de organisatie van de barbecue fungeren Janni Kogelman en Robert Nijhout als aanspreekpunt.
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