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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 september 2017
- Algemene informatieavond
- Schoolfotograaf
- Krentenbaard
- Wecycle
Agenda/activiteiten september 2017
- Dinsdag 19 september informatieavond groep 1 t/m 8
- Maandagmorgen 25 september schoolfotograaf
- Woensdag 27 september trefbaltoernooi groep 5/6
Algemene informatieavond
Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de algemene informatieavond in alle groepen.
De informatieavond wordt gehouden op dinsdagavond 19 september 2017.
Hieronder treft u de begin – en eindtijden aan.
19.30 –
20.25 uur
20.30 –
21.25 uur

Groep 3/4 juffrouw Monique, juffrouw Groep 5/6 juffrouw Karin, juffrouw Sanne
Miranda, juffrouw Esther
Groep 1/ 2 juffrouw Tamara, juffrouw Groep 7/8 juffrouw Gerrie, meester Ruben
Mariëlle

We willen u op deze avond informeren over schoolspecifieke en groepsspecifieke zaken.
Uiteraard wordt u ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de groepsleerkracht(en) van uw
kind. Het is echter niet de bedoeling, dat u op deze avond specifieke informatie krijgt over uw kind. Daar
krijgt u gelegenheid voor in de zogenaamde verwachtingsgesprekken van ma 9 en wo 11 oktober.
In het onderstaande schema zijn de begin- en eindtijden af te lezen van de informatieavond in de
verschillende groepen.
Ouders krijgen op die avond ook een document uitgereikt van de leerkrachten met daarop inhoudelijke
informatie over het onderwijs. Mocht u deze avond verhinderd zijn dan kunt u van de desbetreffende
groepsleerkracht(en) op een later moment de informatie krijgen.
Ook ouders, waarvan een kind in de loop van het schooljaar instroomt in groep 1/ 2 van de
St. Cyriacusschool, worden met een aparte brief uitgenodigd voor deze informatieavond.
We hopen uiteraard veel ouders te kunnen begroeten.
Schoolfotograaf
Op maandagmorgen 25 september komt de schoolfotograaf. Hij maakt groepsfoto’s, pasfoto’s en foto’s van
schoolgaande broertjes en zusjes.
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Sint Cyriacusschool zamelt apparaten in voor Wecycle
De school doet vanaf ma 4 september mee met de jaarlijkse inleveractie
van Wecycle. De komende drie maanden zamelen de leerlingen zo veel
mogelijk kleine, kapotte elektrische apparaten in voor recycling. Wecycle
organiseert in Nederland de inzameling van elektrische apparaten en
energiezuinige lampen.
Door mee te doen met de inzamelactie sparen de leerlingen voor een
mooi cadeau én een goed doel. Voor elke deelnemende school doneert
Wecycle een bedrag aan Stichting Jarige Job. Deze stichting trakteert
jarige kinderen wiens ouders geen geld hebben voor een feestje op een
verjaardagsbox.
Als apparaten apart worden ingeleverd, kunnen ze heel goed gerecycled
worden. Wecycle laat kleine elektrische apparaten voor 80 procent
recyclen. Door recyclen blijven grondstoffen behouden en komen
schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
Educatief programma
De Sint Cyriaucsschool hecht veel waarde aan het informeren van kinderen en jongeren over het belang van
het inleveren van afgedankte elektrische apparaten. Deze kennis brengen we in praktijk door o.a. deze
inzamelactie.
De school doet op 10 oktober ook weer actief mee aan de landelijke dag van de duurzaamheid.
Krentenbaard
Er heerst in verschillende groepen krentenbaard op school. Het meest in groep 5/6.
Hieronder informatie over krentenbaard aangeleverd door het RIVM.
Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie.
Krentenbaard is besmettelijk.
Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen.
Wat zijn de klachten bij krentenbaard?
 Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond.
 De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten.
 De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit.
 De bultjes worden blaasjes met vocht erin.
 Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.
 De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.
 De plekken kunnen pijn doen en jeuken.
De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen.
En verder:
 Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.
 Houd de nagels kort.
 Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken. Probeer de plekken zoveel
mogelijk te bedekken met kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan minder.
Kan/ mag iemand met krentenbaard naar de opvang, naar school?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school. Iemand is al besmettelijk voor anderen voordat
er verschijnselen optreden.
Heeft uw kind krentenbaard? Geef het wel door aan de leerkracht.
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