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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Agenda en activiteiten
Personeel
Verkleed op school
Carnaval, Vasten en wist u datjes……..
Meester – en juffendag
Agenda en activiteiten
Di 28 februari zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. Foekepotten. Ze mogen wel verkleed op school komen deze
ochtend.
Wo 1 maart Aswoensdag (start Vastentijd)
Vrijdag 3 maart Open Huis/ informatieochtend Sint Cyriacusschool van 08.30 tot circa 10.00 uur. Zegt ’t voort, zegt ’t
voort.
Ma 6 maart 4e MR en OR overleg in de school om 20.00 uur
Wo 8 maart schoolhandbaltoernooi groep 7 en 8. Finales zijn op vrijdag 10 maart.
Wo 22 maart meester – en juffendag. CIRCUSDAG!!!!!
Do 30 maart groep 7 samen met andere Dalfser scholen naar Hörstel (uitwisselingsproject)
Personeel
Op maandag 6 maart 2017 keert juffrouw Tamara terug van haar zwangerschapsverlof. In de week hieraan
voorafgaand is ze al weer op momenten op school, zodat juffrouw Lise de groepsoverdracht van groep 1 en 2 kan
doen en juffrouw Jeannette de overdracht kan doen van de algehele leerlingenzorg.
We willen juffrouw Lise ontzettend bedanken voor haar vervangende werkzaamheden als leerkracht in 1/2. Zij heeft
deze tijdelijke vervanging met heel veel inzet en passie gedaan.
Gelukkig blijft juffrouw Lise voorlopig behouden voor stichting mijnplein, aangezien ze na een sollicitatieronde een
tijdelijk contract heeft aangeboden gekregen voor 0,6.
Juffrouw Jeannette heeft als intern begeleider tijdens het verlof van juffrouw Tamara de algehele leerlingenzorg
waargenomen. Het team wil ook haar vanaf deze plek bedanken voor de inzet voor de leerlingen van de Sint
Cyriacusschool. Juffrouw Jeannette was tijdelijk ’ingevlogen’ vanuit een ander bestuur.
Verkleed op school
We stellen de leerlingen op dinsdagmiddag 28 februari in de gelegenheid voor het Foekepotten. Alle leerlingen zijn
deze dag om 12.00 uur vrij. Er is die ochtend tot 12.00 uur
een normaal lesprogramma. Kinderen mogen echter wel
verkleed op school komen.
Carnaval, Vasten en wist u datjes
Wist u (nog) dat………
het Carnaval altijd zeven weken voor Pasen is?
Carnaval van oorsprong een katholiek feest is?
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in de Bijbelverhalen staat dat ook Jezus 40 dagen in de woestijn had gevast?
de katholieken vroeger daarom 40 dagen vastten?
Aswoensdag de eerste vastendag is?
gelovigen op deze dag hun askruisje in de kerk kunnen halen?
voordat katholieken beginnen met vasten, men eerst goed carnaval viert?
men tijdens het vasten zich verbonden voelt met de arme mensen?
Gaat u dan ook vasten of gelooft u het wel?
de Sint Cyriacusschool zich ook dit jaar weer inzet voor de Vastenaktie georganiseerd door de werkgroep M.O.V.
(Missie-Ontwikkeling-Vrede)?
We hopen ook dit jaar dat de kinderen en de ouders een bijdrage willen leveren aan de Vastenaktie. In een volgende
nieuwsbrief informeren we u inhoudelijk over de Vastenaktie.
Meester – en juffendag
Op woensdag 22 maart is het groot FEEST op school!
De leerkrachten vieren samen hun verjaardag op de zogenoemde “meester - en juffendag”.
Dit jaar trakteren wij de kinderen op een CIRCUSDAG.
De kinderen mogen deze ochtend verkleed op school komen. Gezien de
activiteit is het wel handig dat kleding en schoenen gemakkelijk zitten, zodat
het kind zich vrij kan bewegen. Eten en drinken mogen de kinderen deze
ochtend thuislaten. Wij trakteren de kinderen in de pauze.
Aan het begin van deze dag geven docenten van circus Pavarini een
presentatie. Hierbij komen alle kinderen in circussfeer.
In circuitvorm kunnen de kinderen vervolgens steeds ±10 minuten onder
begeleiding een techniek oefenen. Daarna kiezen alle kinderen een onderdeel
voor een optreden en wordt een korte act bedacht.
Aan het eind van de ochtend laten alle kinderen hun kunsten zien in een
voorstelling.
Voor dit optreden wordt u als ouder van harte uitgenodigd van 11.45 uur t/m 12.30 uur in de school op het
leerplein.
We hopen dat er voor ieder kind 1 belangstellende aanwezig kan zijn. Gezien de beperkte ruimte lijkt het ons
verstandig om alleen ouders uit te nodigen. Mochten beide ouders toevallig vrij zijn, dan bent u beiden natuurlijk
welkom.
Vooraf is er voor alle begeleiders (ouders, stagiaires en leerkrachten) een workshop waarin alle technieken alvast
geoefend kunnen worden. Mij is verteld dat deze avond een hele gezellige avond zal zijn en dat tot ieders verrassing
men veel meer kan dan men denkt!
Aan het eind van deze avond kan eenieder aangeven waar zijn of haar voorkeur ligt en maken we samen een
indeling voor het circuit.
Op maandagavond 13 maart van 19.30-21.30 uur vindt deze workshop op school plaats.
We hopen van harte dat er voldoende ouders zijn die willen helpen om deze feestdag te doen slagen en die zowel op
13 als op 22 maart erbij kunnen zijn. Heeft u vragen, stel ze gerust. Bent u enthousiast na het lezen, geef u dan op
door een mailtje te sturen naar m.teusink@mijnplein.nl
Wilt u mij doorgeven of u wilt helpen bij het circuit van groep 1 t/m 3 of bij groep 4 t/m 8 of overal inzetbaar bent.
Bij te veel belangstelling zullen we gaan loten.
Vriendelijke groet, Miranda Teusink (leerkracht groep 3 & 4)
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