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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 in augustus en september (zie ook schoolkalender)
- Personele zaken
Agenda/ activiteiten in augustus en september (zie ook schoolkalender)
Di 26 augustus openingsviering in de kerk en openingsfeest. Zie nieuwsflits 1.
Do 4 september informatieavond groep 1 / 2 en 8
Di 16 september zijn alle kinderen de gehele dag vrij i.v.m. een teamnascholing.
Wo 17 september inloopmoment voor ouders om 12.10 uur
Vrij 19 september inloopmoment voor ouders om 11.40 uur
Ma 22 september verwachtingsgesprekken groep 2 t/m 8
Do 25 september verwachtingsgesprekken groep 2 t/m 8
Personele zaken
Na in z’n totaliteit een kleine 40 jaar met diverse tussenpozen gewerkt te hebben in het onderwijs heeft
juffrouw Tonny besloten te stoppen met werken. Donderdag 30 oktober 2014 is haar laatste werkdag en die
dag gaan we op school uiteraard feestelijk afsluiten. Te zijner tijd stellen we u op de hoogte hoe de feestdag
gaat verlopen.
Volgens de personeelslijst opgenomen in het jubileumboek 75 jaar St.Cyriacusschool is juffrouw Tonny in
1992 in dienst getreden van de r.k. basisschool St.Cyriacus.
Haar loopbaan begon ze op de basisschool in Vilsteren, waar ze al voor haar twintigste levensjaar
hoofdleidster werd van de kleuterschool.
Wegens zwangerschap stopte juffrouw Tonny met werken in Vilsteren. Nadien had juffrouw Tonny tot 1992
geen vast dienstverband en viel vele jaren in als leerkracht op diverse basisscholen in Vilsteren, Dalfsen,
Ommen en in Hoonhorst.
Op de St.Cyriacusschool is ze in diverse groepen leerkracht geweest. De laatste jaren heeft ze op de
St.Cyriacusschool de rol vervuld van intern begeleider. In deze functie leverde ze een welverdiende bijdrage
aan de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in de school en de begeleiding van leerkrachten.
Er ontstaat dus een vacature waarbij het college van bestuur van stichting mijnplein op zoek gaat naar een
geschikte intern begeleider voor de St. Cyriacusschool. Deze vacature zal binnenkort binnen onze stichting
mijnplein worden uitgezet.
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