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Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Agenda/ activiteiten in juni/juli
Dank je wel
Afscheid juf Kim en juf Marije
Vernieuwde schoolgids en schoolkalender
Bezoek onderwijsinspectie
Terugkoppeling Informatie-“uurtje” groepenverdeling schooljaar 2013/2014
Kort verslag Eindejaarsviering en ouder-bedank-morgen.
Tussenschoolse opvang (TSO)
Een jaar verder…… Waar staat de St.Cyriacusschool nu?
Leesouders gevraagd!!! (herhaling vanuit nieuwsflits 10)
Atelier 2013/2014
Hulp inrichten school op maandag 12 augustus
Nieuwe telefoonnummers en/of mailadressen?
Klaar voor de start
Agenda/ activiteiten in juli/augustus/hoofdzaken september
Do 4 juli schoonmaakavond groep 1/2 en 3/4
Vrij 5 juli zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij om gezamenlijk de zomervakantie in te luiden
Ma 12 augustus herinrichten van de school. Hulp is van harte welkom. Zie verderop in deze nieuwsflits.
Ma 19 augustus eerste schooldag schooljaar 2013/2014. Zie verderop Klaar voor de start.
Ma 19 en di 20 augustus staat groepsvorming centraal. Zie verderop Klaar voor de start.
Do 22 augustus schoolfotograaf
Di 27 augustus openingsviering in de kerk en openingsfeest. Zie verderop Klaar voor de start.
Do 29 augustus GGD onderzoek leerlingen groep 7
Ma 2 september informatieavond groep 1 t/m 8
Ma 23 en do 26 september verwachtingsgesprekken. Zie verderop Terugkoppeling Informatie-uurtje groepenverdeling
2013/2014.
Dank je wel!
In juli 2001 schreef ik een stukje voor de schoolkrant van de St. Cyriacusschool waarin ik collega’s, kinderen en ouders
bedankte voor het fijne jaar dat ik had beleefd in Hoonhorst. Ik ben hier in het schooljaar 2000 / 2001 werkzaam
geweest als WPO-leerkracht en had toen een geweldig mooi jaar achter de rug. Op dat moment had ik niet kunnen
bedenken dat ik 12 jaar later – in juli 2013 – weer een bedankje zou schrijven voor deze school …
In december 2001 startte ik als groepsleerkracht in groep 1/2 van de St. Cyriacusschool. Vervolgens werkte ik een
aantal jaren in de groepen 4 en 8. Het was een heel afwisselende baan voor mij, omdat ik ook ICT-coördinator was en
sinds augustus 2007 adjunct-directeur. Ik heb altijd met heel veel plezier op de St. Cyriacusschool gewerkt. Iedere
werkdag reed ik vol enthousiasme naar Hoonhorst toe. En dat is mede dankzij:
 Alle enthousiaste kinderen waaraan ik les mocht geven en die ervoor zorgden dat iedere dag uniek was;
 De betrokken ouders waarmee ik samen het beste uit ieder kind probeerde te halen en waarmee het heel fijn
samenwerken was bij alle activiteiten in en rondom de school;
 De lieve collega’s waarmee ik mocht samenwerken en waarmee ik heel veel gedeeld heb, zowel lief als leed;
 En alle andere betrokkenen bij de school die ik heb mogen ontmoeten!
Nu – 11 ½ jaar later – en vele ervaringen rijker ga ik mijn horizon verbreden. Ik vertrek uit Hoonhorst op weg naar een
nieuwe uitdaging als adjunct-directeur op SBO De Horizon in Raalte. Ook een mijnplein school in Salland, dus we komen
elkaar vast nog wel eens tegen …
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Vertrekken vanaf een fijne, vertrouwde plek is niet gemakkelijk, maar met een dag vol verrassingen (op dinsdag 2 juli
2013) is dat wel een heel bijzonder moment geworden. Het was fijn om ouders de hand te schudden en samen
herinneringen op te halen. Er was nog veel meer georganiseerd en goed geheim gehouden voor mij. ’s Morgens waren
er 4 workshops voor de kinderen. De thema’s van deze workshops pasten helemaal bij mij: creatief, schrijven, koken en
hardlopen. Ontzettend leuk bedacht door de collega’s en heel bijzonder om gewoon overal even te mogen kijken,
proeven en meedoen. Tussen de middag een heerlijk lunch samen met de collega’s … smullen! Na een geweldige
musical van groep 8 mocht ik aan het einde van de middag met een prachtige bos bloemen door een erehaag lopen.
Vervolgens zongen alle kinderen op de melodie van “Mijn tante uit Marokko” een mooi lied voor mij … klap, klap, puf,
puf, typ, typ, schrijf, schrijf, zwaai, zwaai …
Heel graag wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de fantastische tijd die ik op de St. Cyriacusschool heb
gehad. Een tijd om nooit te vergeten! Dank je wel!
Vriendelijke groeten,
Juf Ilse
Afscheid juf Kim en juf Marije
Juf Kim heeft dit schooljaar gehele jaar op donderdag en vrijdag werkplekervaring opgedaan in groep 5. Juf Kim is
inmiddels geslaagd en heeft met vlag en wimpel bewezen zelfstandig voor een groep te kunnen staan. Dat is blijkbaar
tijdens het invallen op de Dolfijn in Heino ook niet onopgemerkt gebleven. Na de zomervakantie mag ze daar tijdelijk
een leerkracht vervangen. Daar is ze erg blij mee, want het werk als juf ligt niet voor het oprapen.
Juf Marije heeft vanaf begin maart t/m de zomervakantie juf Tamara op vier dagdelen per week als juf ondersteund in
groep 1/2. Dat klikte fantastisch! Door de extra inzet en inbreng van juf Marije kon het onderwijs aan het jonge kind
nog beter afgestemd worden op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook juf Marije mag na de
zomervakantie invalwerk verrichten. Zij heeft tijdelijk invalwerk op de Prins Willen Alexanderschool in Olst.
We bedanken juf Kim en juf Marije voor de prettige samenwerking en voor hun inzet voor de kinderen op de
St.Cyriacusschool.
Schoolgids en schoolkalender
Direct na de zomervakantie krijgt u via uw oudste kind een schoolgids en een schoolkalender uitgereikt. De schoolgids
bevat onderwijsinhoudelijke informatie en praktische schoolinformatie. De schoolgids is inhoudelijk en qua uitstraling
vernieuwd. Daarnaast is ook de schoolkalender is in een modern jasje gestoken.
Laat te zijner tijd gerust horen wat u ervan vindt.
Bezoek onderwijsinspectie
Op donderdag 27 juni is de St.Cyriacusschool bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek.
De onderwijsinspecteur richtte zijn bezoek op de volgende domeinen: opbrengsten, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg
en wet – en regelgeving.
We hebben de inspecteur kunnen aantonen dat we duidelijke vorderingen hebben gemaakt wat betreft de indicatoren
die in 2009 als verbeterpunt en/of onvoldoende werden aangemerkt. Dit betreft een aantal indicatoren op het gebied
van zorg en begeleiding en kwaliteitszorg.
De inspecteur heeft uitgesproken dat die indicatoren nu voldoende op orde zijn. Ook de andere getoetste indicatoren
voldoen aan de door de inspectie gestelde normen. Het basisarrangement blijft hiermee gehandhaafd. Dit betekent dat
de inspectie vertrouwen uitspreekt wat betreft de getoetste domeinen en dat de school normaal gesproken pas over 4
jaar opnieuw inspectiebezoek krijgt. Daar zijn we als school uiteraard blij mee en trots op!
Als het definitieve inspectierapport opgemaakt is zullen we u nader berichten.
Van het bezoek wordt door de inspecteur een rapport opgemaakt. We zullen u nader berichten als het definitieve
inspectierapport ontvangen is.
Terugkoppeling Informatie-“uurtje” groepenverdeling schooljaar 2013/2014
Op dinsdag 18 juni heeft de directeur van de school de aanwezige ouders verdere uitleg gegeven over de
groepenverdeling en de daarbij behorende personele bezetting. Uitgaande van 5 groepen vond het merendeel van de
aanwezige ouders de verdeling van de groepen goed en logisch gekozen. De aanwezige ouders met een kind in groep 6
(schooljaar 2012/2013) spraken uit het bijzonder jammer te vinden dat de huidige groep 6 gesplitst wordt en
gedurende de gehele week gesplitst blijft. De directeur van de school begrijpt dat gevoel en heeft toegezegd om op
zoek te gaan naar mogelijkheden waarbij de nieuwe groep 7 in schooljaar 2013/2014 wel bij elkaar kan komen.
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Tijdige en duidelijke communicatie naar ouders toe over het onderwijsleerproces blijft een aandachtspunt voor de
school. De directeur vindt wel dat ouders zelf ook een rol en verantwoordelijkheid hebben voor het volgen van het
onderwijsleerproces van hun kind door tijdig de leerkracht te informeren als er vragen en/of opmerkingen zijn.
Tevens blijken wederzijdse verwachtingen tussen ouders en leerkrachten niet altijd helder. De school stelt zich proactief op en nodigt de ouders (en kinderen vanaf groep 6) vroeg in het nieuwe schooljaar uit voor dit zogenaamde
verwachtingsgesprek. De volgende vragen zouden leidraad kunnen zijn voor het gesprek: Wat verwacht je/u van dit
schooljaar? Hoe en waarmee kan de leerkracht je/ uw kind zo goed mogelijk helpen? Wat moet dit jaar opleveren? Heb
je/ heeft uw kind ook doelen voor dit jaar? Wat betekent dit voor uw rol als ouder? Wat betekent dit voor de
leerkracht? Is dit haalbaar voor ouders/de leerkracht?
Kort verslag Eindejaarsviering en ouder-bedank-morgen.
Op vrijdagmorgen 28 juni hebben we het einde van het schooljaar gevierd in de St.Cyriacuskerk. Het werd een
prachtige kindgerichte viering met als thema: “Op Weg”.
Na de viering kwamen er zo’n dertig ouders bijeen in de spelzaal van de school voor de ouder-bedank-morgen. De
leerlingenraad verzorgde de koffie, thee en diverse lekkernijen. Vervolgens presenteerde elke groep zich, speciaal voor
al die geweldige hulpouders, op een geheel eigen creatieve, theatrale, en/of muzikale wijze. Zowel ouders als kinderen
genoten hiervan. Enkele foto’s zijn geplaatst in het fotoalbum op onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Tussenschoolse opvang (TSO)
Het einde van het schooljaar is in zicht. Wij, de overblijfcommissie , willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar
heeft geholpen bij de TSO. Speciale dank gaat uit naar alle overblijfkrachten die ons gaan verlaten omdat zij volgend
schooljaar geen kinderen meer op onze school hebben. Hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet! Gelukkig mogen we
ook weer een aantal nieuwe overblijfkrachten verwelkomen. Samen houden we zo de TSO OP DE St.Cyriacusschool in
stand.
Na 4 jaar stapt Nicolette van Nieuwenhuizen uit de overblijfcommissie. Elena Serbanoiu (moeder van Alexander uit
groep 1) zal haar opvolgen. Tevens is er binnen de overblijfcommissie besloten dat Janni Kogelman de financiële zaken
m.b.t. de TSO op zich zal nemen.
De planning voor de TSO voor het volgend schooljaar ligt weer klaar. Dankzij alle ouders die zich hebben aangemeld als
overblijfkracht is het weer gelukt om de planning rond te krijgen. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Een jaar verder…… Waar staat de St.Cyriacusschool nu?
Aan het einde van een schooljaar is het goed om nog eens even terug te blikken en verantwoording af
te leggen. Wat is er terecht gekomen van alle mooie plannen? In hoeverre is het onderwijs op St. Cyriacus verbeterd? In
kort bestek willen we de belangrijkste ontwikkelingen nog even langslopen.
Zo is er een aantal beleidsplannen helemaal afgerond. Andere zijn nog in ontwikkeling en worden volgend
schooljaar verder uitgewerkt. Deze verantwoording wordt opgenomen in het jaarverslag 2012/2013 die na goedkeuring
van de MR op de schoolwebsite komt te staan.
Leesouders gevraagd!!! (herhaling vanuit nieuwsflits 10)
Ook dit schooljaar hebben we weer veel gehad aan de leesouders. In de groepen 4, 5 en 6 werken de leesouders met
een groepje van 2 of 3 kinderen aan een leesles. Deze les hadden de kinderen anders zelfstandig gemaakt. Maar veel
kinderen hebben toch die sturing en de begeleiding nodig bij hardop lezen. Wanneer ze zelfstandig gaan werken lezen
ze meer in zichzelf en juist het hardop lezen blijft zo belangrijk.
We merken dan ook dat de kinderen goed vooruit gaan. Veel kinderen op de St.Cyriacusschool lezen op en boven hun
het gestelde streefniveau. Ook in groep 3 kunnen we niet zonder leesouders. Samen een boekje lezen, woordjes lezen,
leespelletjes doen etc. In een klein groepje komt een kind veel aan lezen toe en dat is iets wat wij als school erg
belangrijk vinden.
Dus voor volgend schooljaar zijn we weer op zoek naar leesouders. De tijden zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag 11.30-12.00
Woensdag 12.00-12.30
vrijdag 8.30-9.00
Heeft u nog ruimte in uw agenda en vindt u het waardevol om de kinderen te helpen in hun leesproces, stuur dan een
mailtje voor de zomervakantie naar : monique@cyriacus.nl
Groet, Juf Monique (taal – en leesspecialist)
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Atelier 2013/2014
Aangezien er een tweetal atelierouders met pensioen gaan, zijn we naarstig op zoek naar nieuwe mensen die ons en de
kinderen willen helpen in het nieuwe schooljaar bij het atelier op een aantal vrijdagmiddagen.
De volgende atelierouders hebben in ieder geval (weer) toegezegd te willen helpen en zullen met open armen door de
kinderen en leerkrachten worden ontvangen. Het zijn: Hennie Broekman, Herma Broeks, Marianne de Ruiter, Rini
Neijensteijn-Lipman, Margret Jutten, Yvonne Kijk in de Vegte.
Wie sluit zich aan?
Hulp inrichten school op maandag 12 augustus
Zoals jullie hebben kunnen lezen in onder andere nieuwsflits 10 wordt er nogal wat verbouwd in de school tijdens de
zomervakantie. Grotendeels de gehele school zal ontruimd moeten worden. Als de verbouwing volgens plan verloopt
kunnen we op maandagmorgen 12 augustus de school weer gaan inrichten. De leerkrachten gaan op die dag daar om
09.00 uur mee aan de slag. Aangezien het opnieuw inrichten van het gehele schoolgebouw een behoorlijke klus zal
worden, zijn we op zoek naar zoveel mogelijk handen die ons op die ochtend en/of dag kunnen helpen met inrichten.
We zouden het bijzonder op prijs stellen als u ons een handje mee zou helpen. Vele handen maken immers………………
Nieuwe telefoonnummers en/of mailadressen?
Indien nodig ontvangen we graag van u nieuwe mailadressen en/of telefoonnummers. Deze kunt u aan de
groepsleerkracht geven. De groepsleerkracht kan deze gegevens dan verwerken in ons administratieprogramma.
Klaar voor de start……
De vakantie moet nog beginnen, maar de plannen voor het begin van het nieuwe schooljaar liggen al op tafel. We
willen het komende schooljaar wederom starten 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 opschieten is niet vanzelfsprekend. Deze vaardigheden moeten
kinderen geleerd 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 19
augustus 2013 om 8.30 uur op ons schoolplein. Na en/of 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. Noteert u dit vast!!!!
Tevens willen wij u dan in de gelegenheid stellen om de verduurzaming en verbouwing van de school te komen
bekijken.
Op dinsdagmorgen 27 augustus vieren we om 08.45 uur de opening van een nieuw schooljaar in de St.Cyriacuskerk
middels een schoolviering met medewerking van pastor Lonneke. Op dinsdagavond 27 augustus vieren we met de
kinderen, ouders en leerkrachten de opening van het schooljaar. Dit festijn zal rond 18.00 uur beginnen. Meer
informatie volgt zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot
19 augustus 2013
Team St. Cyriacusschool
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