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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 eind september en oktober 2016
- Sponsoractie
- Actie Rabobank Vaart en Vechtstreek
- Oud IJzer
- Verwachtingsgesprekken
- Kinderboekenweek
- De dag van de duurzaamheid
- Tweedehands speelgoedbeurs
- Voorbereidingsformulier ten behoeve van de verwachtingsgesprekken
Agenda/ activiteiten september 2016
- Wo middag 28 september finale trefbaltoernooi groep 5/6 in de sporthal in Lemelerveld. De
Sint Cyriacusschool is doorgedrongen tot deze finale.
- Do 29 september alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m. een teamnascholing muziek.
- Di 4 oktober en do 6 oktober verwachtingsgesprekken.
- Wo 5 oktober opening Kinderboekenweek ‘Voor altijd Jong’ op het plein. Komt u ook?
- Wo 5 oktober Roefelmiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8.
- Ma 10 oktober dag van de duurzaamheid. De school doet hieraan mee.
- Di 11 oktober alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. teamnascholing 4XWijzer.
- Vr 14 oktober inloopmoment ouders vanaf 11.30 uur. Komt u ook?
Sponsoractie
Steun de Jumbo Kamphuis sponsoractie " Vul de kas actie" van de Sint Cyriacusschool.
De school doet mee met de
fantastische sponsoractie van de
Jumbo Kamphuis in Dalfsen.
Hoe werkt het?
In de periode van woensdag 14
september 2016 tot en met dinsdag 6
december 2016 ontvangt u bij iedere
€10 aan boodschappen een voucher.
U kunt dan via de computer voor
iedere voucher stemmen op de Sint
Cyriacusschool. Maar u kunt de
vouchers ook ter plekke bij Jumbo
Kamphuis in het postvakje van de Sint
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Cyriacusschool deponeren.
We hopen dat mede door uw hulp een mooi gedeelte van de sponsoring (totaal gaat Jumbo
Kamphuis €15.000,- verdelen) bij de Sint Cyriacusschool terecht komt. Alvast bedankt voor uw
steun!
Via de website www.vuldekas.nl/jumbokamphuis is het actuele spaartegoed te zien. We
hebben voorlopig met uw steun al 137,10 bij elkaar gespaard en staan daarmee in de top van het
klassement.
Namens de OR van de Sint Cyriacusschool.
Actie Rabobank Vaart en Vechtstreek
Op initiatief van onze oudervereniging heeft de school zich ook aangemeld voor de Rabobank
Coöperatie weken. Verenigingen en stichtingen kunnen een eigen initiatief onder de aandacht
brengen bij de leden. Ook hier heeft de school het vernieuwde leerplein ingebracht. Het leerplein
en de bibliotheek wordt nog voorzien van nieuw meubilair. Daar wordt door Spijker interieurbouw
aan gewerkt. Een plezierige, uitdagende en toekomstgerichte schoolomgeving is namelijk van
levensbelang voor de vitaliteit van het dorp Hoonhorst. Hiermee wordt het een maatschappelijk
project die versterkend is voor het dorp en de omgeving.
De leden van de Rabobank bepalen uiteindelijk welke projecten in de prijzen vallen. Uiteraard
hopen we als school en oudervereniging kans te maken op een deel van de in totaal 130.000 euro.
In overleg met onze oudervereniging gaan we ons initiatief op social media onder de aandacht
brengen. En dan maar hopen dat de leden van de Rabobank ons een deel van het beschikbare
budget gunnen.
Oud IJZER
Bij Marcel Mars staat gedurende het gehele jaar een container waar ongevraagd oud ijzer in gestort
kan worden. Daarnaast blijft de jaarlijkse OUD IJZER actie in november bestaan.
Verwachtingsgesprekken
Op di 4 oktober en do 6 oktober staan de zogenaamde verwachtingsgesprekken gepland.
U krijgt van Mark Toonen, beheerder en ontwikkelaar van het systeem, in de loop van
dinsdagavond 27 september een mail met inloggegevens, zodat u zich kunt intekenen voor het
verwachtingsgesprek. De school bedankt Mark ook via deze weg voor het beschikbaar stellen van
zijn kennis en kunde voor de school.
Indien u tegen problemen aanloopt met het inloggen of het intekenen kunt u het best contact
zoeken met Mark Toonen. Zijn mailadres is: info@marktoonen.nl
We verwachten dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Het gesprek
gaat tenslotte over uw kind en we vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen leren om samen
mee te praten en te denken over hun eigen ontwikkeling.
De leerkrachten hebben voorafgaand aan het verwachtingsgesprek een gesprek met uw kind
gevoerd. Aan de hand van een gespreksformulier, groep 3 t/m 8, is er onder andere samen met het
kind besproken wat het kind graag wil leren, of hij/zij het prettig vindt op school, hoe we het kind
het prettigst kunnen helpen, hoe de vader en/of moeder thuis kan helpen, of het kind voldoende
uitdaging heeft en meer. Aan het einde van deze nieuwsflits vindt u het voorbereidingsformulier
voor de verwachtingsgesprekken. Gebruik dit formulier vooral om samen met uw kind het
gesprek voor te bespreken.
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Op woensdagochtend 5 oktober openen wij om half 9
centraal de Kinderboekenweek op het schoolplein.
(Bij slecht weer binnen op het leerplein.)

U bent van harte welkom om bij deze opening
aanwezig te zijn! Kinderen laten u dans en toneel
zien. De voorbereidingen zijn al in volle gang!
Graag tot ziens op woensdag 5 oktober!!
De opening zal tot ongeveer 10 voor 9/ 9 uur duren.

Om alvast in de sfeer te komen, kunt u ook thuis het
themalied samen met uw kinderen luisteren. Dit is de
link naar het liedje:
https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE
Op vrijdag 14 oktober bent u van 11.30 t/m 12.00 uur van harte welkom in de school om in de
groepen te kijken. De kinderen willen vast vertellen en/of laten zien waar ze met 4XWijzer aan
gewerkt hebben, met de Kinderboekenweek of met hun dagelijkse schoolvakken. U komt toch ook?
Dag van de duurzaamheid
Op maandagmorgen 10 oktober is de gezamenlijke aftrap van de dag van de duurzaamheid op het
schoolplein. Ten eerste wordt het voorleesboek ‘PLASTIC SOEP’ gepresenteerd, de oude
leerlingenraad is aan het woord in verband met een zelf gemaakte duurzaamheidsquiz die ze op
deze dag voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 presenteren en het team tegen zwerfafval wordt
(opnieuw) gepresenteerd. We sluiten af met een filmpje tegen zwerfafval op het leerplein.
In de klas wordt er dan nog voorgelezen uit het boek ‘Plastic Soep’.
Aan het begin van het schooljaar hebben we n.a.v. het thema genaamd ‘Een duurzaam begin’ ook
reeds aandacht besteed aan duurzaamheid. We houden het thema warm!
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Tweedehands Speelgoedbeurs
Ruim voor de feestdagen houden we de Tweedehands Speelgoedbeurs.
Voor velen een uitkomst bij het zoeken naar leuke cadeaus.
Waar: Anjerpunt Hoonhorst
Wanneer: dinsdag 25 oktober 2016
Beurstijd: 20.00 tot 21.30 uur
Entree: Gratis
Hoe werkt het?
U vraagt een inschrijfnummer aan, prijst zelf thuis uw artikelen en levert uw artikelen in en haalt de
niet verkochte artikelen weer op de vastgestelde dag en tijd op.
U ontvangt na de beurs de helft van uw verkoopprijs, de andere helft van uw verkoopprijs wordt
besteed aan kinderactiviteiten die het Anjerpunt gaat organiseren.
Wanneer u uw niet verkochte artikelen niet ophaalt, doneren wij dit aan de voedselbank.
Vanaf nu kunt u via speelgoedbeurs@anjerpunthoonhorst.nl een persoonlijk inschrijfnummer
aanvragen.
Data Inlevertijd bij het Anjerpunt:
Maandag 24 oktober van 20.00 tot 21.30 uur
Tweedehands speelgoedbeurs:
Dinsdag 25 oktober van 20.00 tot 21.30 uur
Ophalen van niet verkochte artikelen en uitbetaling bij het Anjerpunt op:
Woensdag 26 oktober van 20.30 tot 21.30
WIJ HOPEN U ALLEN TE MOGEN BEGROETEN OP DINSDAG 25 OKTOBER IN HET ANJERPUNT
(namens Iris Offenberg, moeder van Hessel en Hidde Nijhout)

Zie hieronder het formulier voor de
verwachtingsgesprekken.
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Voorbereiding verwachtingsgesprek
Naam kind: …………………………………………………………………………………..

* Vragen ter voorbereiding op het gesprek voor ouders en kinderen.
*Hoe heeft uw zoon / dochter de
start van het nieuwe schooljaar
ervaren?
*Waar is uw kind goed in (talenten)?

*Wat heeft uw kind nodig om zich
prettig te voelen op school en fijn te
kunnen leren?

Wat zijn positieve eigenschappen /
sterke punten / talenten, die op
school zijn opgevallen volgens de
leerkracht?
Belangrijke punten uit de
groepsoverdracht

Belangrijke punten vanuit het
kindgesprek met de leerkracht
*Tips van de ouders en/of van het
kind:
Waar heeft het kind volgens u
ondersteuning bij nodig thuis of op
school?
*Wat verwachten de ouders en het
kind van de leerkracht dit
schooljaar?
Wat verwacht de leerkracht van de
ouders en het kind dit schooljaar?

Waaraan gaan we samen werken in
dit schooljaar?

Ruimte voor aantekeningen /
afspraken en evt. datum
vervolgafspraak
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