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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 april 2016 (zie ook schoolkalender)
- Opbrengst Vastenactie
- Koningsspelen
- Meesters- en juffendag
Agenda/ activiteiten in maart 2016 (zie ook schoolkalender)
- Di 12 april praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 in Dalfsen
- Wo 13 april Natuurlijk schoon voor groep 7/8 (actie tegen zwerfafval)
- Do 14 april groep 7 op bezoek bij de leerlingen in Hörstel (uitwisselingsproject)
- Vr 15 april finales schoolvoetbal
- Ma 18 april 6e vergadering medezeggenschapsraad
- Di 19, wo 20, do 21 april Centrale Eindtoets groep 8
- Vr 22 april Koningsspelen samen met de A. Baron van Dedemschool
- Di 26 april meesters – en juffendag
- Wo 27 april t/m vr 6 mei 2016 meivakantie
Opbrengst Vastenactie
Tijdens de Witte Donderdagviering op 24 maart hebben de leerlingen de Vastenactiedoosjes overhandigd
aan Lucia Kroes. In totaal hebben de leerlingen van de Sint Cyriacusschool € 359,00 gespaard voor de school
in Olusentu in Kenia. Lucia Kroes wil alle leerlingen heel hartelijk bedanken voor deze opbrengst.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april 2016 doen wij weer mee aan de jaarlijkse Koningsspelen! We
zullen deze sportieve dag samen met de kinderen van de A. Baron van Dedemschool
beleven!
We werken weer samen met studenten van de Landstede.
Net als voorgaande jaren starten wij met het Koningsontbijt. Hier hoeft uw kind niets
voor mee te nemen. We ontbijten om 8.30 uur met alle kinderen van de St.
Cyriacusschool en de A. Baron van Dedemschool op het veldje achter de St.
Cyriacusschool. Alle kinderen komen eerst gewoon op school.
Rond 12.00 uur krijgen alle kinderen, dus ook de groepen 1 tot en met 4, een lunch aangeboden door de
Oranjevereniging. De kinderen van de onderbouw zijn daarna vrij. Het programma voor de bovenbouw duurt
tot ongeveer 14.30 uur.
De Oranjevereniging zorgt er dit jaar wederom voor dat de kinderen genoeg te eten en te drinken krijgen
tijdens de pauzes. De kinderen hoeven deze dag dus niets mee te nemen!
De gehele dag speelt zich af bij de St. Cyriacusschool (gr. 1 t/m 4) en bij de Potstal (gr. 5 t/m 8)
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Meesters en juffendag
Op di 26 april vieren we alle verjaardagen van de meesters en juffrouwen tegelijk. Er is deze dag een
continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag over en eten samen met de leerkracht (en).
In verband met het continurooster en de organisatie van deze dag zijn alle leerlingen om 14.15 uur vrij.
U ontvangt binnenkort meer informatie over het verloop van deze dag. We kunnen al wel vast verklappen
dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 aan het einde van deze dag voor u op gaan treden. U zult muzikaal
worden verrast!
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