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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:
- We zijn er weer klaar voor!
- Tussenschoolse opvang (TSO)
- Openingsviering in de kerk
- Openingsfeest
- Medewerkers gezocht voor de bibliotheek op school
- Luizencontrole
We zijn er weer klaar voor!
Onder andere in de laatste vakantieweek zijn de leerkrachten al weer druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De klassen zijn weer sfeervol ingericht, roosters zijn gemaakt
en de laatste zaken zijn doorgesproken. Kortom, we zijn er helemaal klaar voor om de kinderen te ontvangen
op maandagmorgen 17 augustus en hebben vertrouwen en zin in het nieuwe schooljaar.
Zoals gebruikelijk beginnen we ook dit schooljaar met groepsvorming. In de eerste twee dagen van het
nieuwe schooljaar staat groepsvorming in ieder geval centraal.
De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een
groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed
functioneren als zij zich prettig voelen.
Dat prettig voelen hangt samen met een gevoel van
eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect
hebben voor elkaar. Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar kunnen opschieten is niet
vanzelfsprekend. Deze vaardigheden moeten kinderen geleerd worden en daar moet blijvend aandacht aan
besteed worden.
De eerste dagen willen we hier veel aandacht aan besteden middels groeps- en schoolactiviteiten.
We nodigen u graag uit voor de aftrap en feestelijke opening van het nieuwe schooljaar op maandagmorgen
17 augustus 2015 om 8.30 uur op ons schoolplein. Tijdens de centrale start is er gelegenheid tot het drinken
van een kopje koffie of thee op het plein of bij slecht weer in de speelzaal van de school.
Tussenschoolse opvang (TSO)
Het overblijven is het afgelopen jaar prima verlopen, met als hoogtepunt voor de kinderen het broodje
knakworst en de voetbalwedstrijd van groep 8 tegen de overblijfkrachten.
Iedereen bedankt die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan de TSO in het afgelopen schooljaar
In de overblijfcommissie zal er een verandering plaats vinden. Elena Poppe stapt na twee jaar uit de
overblijfcommissie. Chantel Zeilstra zal haar op volgen. We bedanken Elena voor haar inzet en rol in de
overblijfcommissie.
Gelukkig mogen we ook weer een aantal nieuwe overblijfkrachten verwelkomen. Overblijven is een zaak
van, voor en door ouders! Dankzij alle ouders die zich hebben aangemeld als overblijfkracht is het weer
gelukt om de planning voor het nieuwe schooljaar rond te krijgen.
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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 25 augustus 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: We gaan er samen voor!
Openingsfeest
Op dinsdagavond 25 augustus 2015 vieren wij de opening
van een nieuw schooljaar. We hopen uiteraard dat zoveel
mogelijk gezinnen hierbij aanwezig zijn.
‘Zoek je suf’
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de kinderen
het spel ‘Zoek je suf’ te laten spelen en beleven. In
verschillende groepen proberen de kinderen zo snel
mogelijk bepaalde opdrachten op te lossen en/ of uit te
voeren. U bent van harte uitgenodigd om bij dit ‘Zoek je suf’ spel aanwezig te zijn. Het is erg leuk voor de
kinderen als de aanwezige ouders het spel volgen en waar nodig aanmoedigen. Het spel speelt zich af op het
schoolplein van de school.
De opening vindt plaats om 18.00 uur op het voorplein. We kiezen voor het voorplein zodat we direct de
‘nieuwe’ wachtplaatsen voor de ouders kunnen presenteren. Het voorplein is hier prima geschikt voor.
Bovendien ontstaat op het Kerkplein en in de Kerkstraat hierdoor een meer overzichtelijke verkeerssituatie.
Uiteraard zorgt de school in samenwerking met de ouderraad en eventuele hulpouders voor koffie en thee
voor de ouders. De koffie en thee wordt u aangeboden. Voor de kinderen staat er, direct na het ‘Zoek je suf’
spel ranja klaar.
Buffet.
Na het ‘Zoek je suf’ spel, rond 18.45 uur, wordt het
buffet geopend.
Voor dit openingsbuffet doen wij ook dit jaar weer
een beroep op uw culinaire kwaliteiten.
Bij de achteringang van de school hangt vanaf
maandag 17 augustus een intekenlijst waarop u uw
culinaire bijdrage kunt aangeven.
U kunt zich intekenen voor de volgende categorieën:
salades, pannenkoeken, hapjes, hartige taart,
stokbrood met kruidenboter en verrassing (eigen
invulling).
We zoeken nog ouders, die op dinsdagmiddag 25 augustus om 13.00 willen helpen met het klaarzetten van
de materialen voor het buffet.
Daarnaast zoeken we nog extra ouders die bijvoorbeeld een half uurtje tijdens het openingsfeest willen
helpen met het uitserveren van drankjes. Dit kunt u kenbaar maken bij Janni Kogelman
(Michel.janni@hotmail.com).
Tijdens het buffet zijn de drankjes voor eigen rekening. We vragen € 0,50 voor frisdrank en € 1,00 voor bier
en wijn. Voor de kinderen is er ook tijdens het buffet ranja. Dit is gratis.
Een ieder dient zelf zorg te dragen voor een bord en bestek.
Wat betreft het bovengenoemde buffet fungeert, vanuit de ouderraad, Janni Kogelman dus als
aanspreekpunt.
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Ouders zijn zowel tijdens het ‘Zoek je suf’ spel als tijdens het openingsbuffet verantwoordelijk voor hun
eigen kinderen. Het is overigens niet de bedoeling dat de kinderen tijdens het buffet van het schoolplein af
gaan.
Uiterlijk 20.00 uur stopt het openingsfeest. Als u in de gelegenheid bent te helpen met opruimen dan heel
graag.
We gaan er vanuit dat een ieder aanwezig is op dinsdag 25 augustus om elkaar te ontmoeten en wellicht
kennis met elkaar te maken, maar vooral ook om samen een goede start te maken met een nieuw
schooljaar. Tot dan!
Groeten van de werkgroep leden: Janni Kogelman, juffrouw Esther en juffrouw Miranda.
Medewerkers gezocht voor de bibliotheek op school
Voor de zomervakantie hebben we de bibliotheek op
school feestelijk geopend. Alle kinderen hebben een
schoolbibliotheekpas gekregen die ze kunnen gebruiken
om op school boeken te lenen.
Wilt u kinderen helpen bij het zoeken naar boeken en
boektitels en wilt u onder andere er zorg voor dragen
dat het lenen en terugbrengen van boeken enigszins gestructureerd verloopt dan is de taak van
schoolbibliotheekmedewerker misschien iets voor u. Wilt u meer informatie over deze leuke taak dan kunt u
contact opnemen met juffrouw Sanne (sanne@cyriacus.nl). Zij is samen met juffrouw Monique de lees
coördinator van de school.
Op den duur willen we ook geïnteresseerde kinderen uit de bovenbouw mee laten helpen om de
schoolbibliotheek te ‘runnen ‘.
Jolanda Roord heeft zich reeds aangemeld om op de woensdagen van 12.00 – 12.30 uur te helpen als
vrijwilliger in de schoolbibliotheek. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.
Nu zoeken we nog een ouder die op vrijdagmorgen van 11.30 – 12.00 kan helpen in de schoolbibliotheek.
Uw hulp is ook welkom als u niet elke week kan/wilt helpen.
Luizencontrole
De zoektocht naar nieuwe luizenouders heeft maar bitter weinig resultaat
opgeleverd. De oproep in de nieuwsflits heeft 1 nieuwe aanmelding opgeleverd.
De groep luizenouders is nu te klein om te kunnen starten. De eerste controle
op woensdag 19 augustus gaat dan ook niet door. Uiteraard kunt u zich nog
aanmelden als luizenouder. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annette
Eijkelkamp (a.eijkelkamp@hotmail.com).
We vragen u, vooral nu er geen controle plaats vindt op school, uw kind
regelmatig te controleren op aanwezigheid van hoofdluis.
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