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Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Agenda/ activiteiten in augustus/hoofdzaken september
Brief college van bestuur
Verwachtingsgesprekken
Openingsviering in de kerk
Openingsfeest
Agenda/ activiteiten in augustus/hoofdzaken september
Do morgen 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.
Brief college van bestuur.
Aan de ouders van de St.Cyriacusschool,
Bij de start van een nieuw jaar is het een goede gewoonte om elkaar het allerbeste toe te wensen. Op maandag 19
augustus is voor uw kind(eren) en voor u, ouders, het nieuwe schooljaar 2013-2014 van start gegaan.
Ieder kind en elke ouder, maar ook de leerkrachten: elk heeft zo zijn eigen verwachtingen van dat nieuwe jaar. Uw kind
kijkt uit naar de nieuwe juf of meester, de nieuwe schriften en werkboekjes, maar zal ook wel gezonde spanning
hebben voor de ‘dingen-die-anders-gaan’. De leerkracht heeft vorige week alles voorbereid en klaargezet, een indeling
gemaakt van de groep, is geïnformeerd door de vorige leerkracht, de lessen zijn voorbereid. Maar hoe is de groep, kun
je met ze werken en lachen, wordt het een leuk schooljaar?
U, ouders, heeft ook uw ideeën. Heeft mijn kind het naar zijn zin, naast wie zit hij straks in het groepje, heeft de
leerkracht tijd voor extra uitleg, wat hoor ik straks op de informatieavond?
Wat we allemaal willen is dat het een fijn schooljaar wordt, een jaar waarin in een goede sfeer wordt gewerkt, er goede
resultaten gehaald worden, zo’n jaar waarvan we in juli 2014 zeggen: ‘dat was een topjaar’.
In dit jaar zal het centrale thema voor alle scholen ‘Leren van en met elkaar’ zijn. Door structureel kennis te delen en
informatie uit te wisselen willen we de resultaten van de kinderen op scholen verbeteren. Een leerkracht, die gebruik
maakt van betere en effectievere manieren van werken, zal de resultaten zien verbeteren. Natuurlijk is dat een proces
wat stapje-voor-stapje zal gebeuren, Aken en Keulen zijn ook niet op een dag gebouwd. Op 30 oktober zal de centrale
mijnplein-studiedag over dit thema worden gehouden.
Er zullen ook dingen niet goed gaan dit jaar. Onderwijs is mensenwerk. Aan u, ouders, vragen wij om met uw vragen en
opmerkingen naar de school toe te gaan en het te bespreken. Heeft u klachten zeg het ons, bent u tevreden vertel het
anderen! Zo komen we samen verder in het belang van uw kind. Dank voor uw medewerking daarin.
Wij wensen alle kinderen en ouders een heel goed schooljaar 2013-2014 toe.
Met vriendelijke groet, mede namens de medewerkers van ons bestuurbureau en de raad van toezicht,
Louis Zijderveld, Maarten Bauer, college van bestuur mijnplein
Verwachtingsgesprekken.
Tijdige en duidelijke communicatie naar ouders toe over het onderwijsleerproces vindt de school een belangrijk
aandachtspunt. 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.
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Tevens blijken wederzijdse verwachtingen tussen ouders en leerkrachten niet altijd helder.
De school stelt zich pro-actief op en nodigt de ouders (en kinderen vanaf groep 6) op 23 of 26 september 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?
Openingsviering in de kerk
Wij beginnen de dag met een openingsviering in de kerk om 08.45 uur m.m.v. pastor Lonneke waarvoor we u van harte
uitnodigen. Het thema voor de viering is ‘Alles is nieuw’.
Openingsfeest
Op dinsdag 27 augustus 2013 vieren wij de opening van een nieuw schooljaar.
Levend ganzenbord
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om een levend ganzenbordspel te spelen. Het spel wordt gespeeld op
dinsdag 27 augustus 2013 om 18.00 uur op het grote grasveld bij de school. Omdat er ongeveer 130 leerlingen
meedoen, wordt het ganzenbordspel opgesplitst in vier speelvakken. Alle kinderen worden van tevoren in groepen
gedeeld, krijgen instructie van de groepsleerkracht en helpen elkaar tijdens het spelen van het spel.
U bent van harte uitgenodigd om bij dit ganzenbordspel aanwezig te zijn. Het is erg leuk voor de kinderen als de
aanwezige ouders het spel volgen en waar nodig aanmoedigen. Om het spel goed te laten verlopen, hebben wij naast
hulp van leerkrachten ook de hulp van een aantal ouders nodig. Wilt u op de intekenlijst bij de achteringang van de
school aangeven of we op uw hulp kunnen rekenen?
Tijdens het ganzenbordspel is er een gratis kopje koffie/thee te verkrijgen. Voor de kinderen staat er, direct na het
ganzenbordspel, ranja klaar.
Buffet.
Na het ganzenbordspel, tussen 18.45 uur en 19.00 uur, zal het buffet geopend worden.
Voor dit openingsbuffet doen wij ook dit jaar weer een beroep op uw culinaire kwaliteiten.
Bij de achteringang van de school hangt vanaf dinsdag 20 augustus 2013 een intekenlijst waarop u uw culinaire bijdrage
kunt aangeven.
U kunt zich intekenen voor de volgende categorieën: salades, pannenkoeken, “borrel”hapjes, hartige taart, stokbrood
met kruidenboter en surprise (eigen invulling).
Ook kunt u op de intekenlijst aangeven of u kunt helpen tijdens het ganzenbordspel.
We zoeken nog ouders, die op dinsdagmiddag 27 augustus om 13.00 willen helpen met het klaarzetten van de
materialen voor het buffet. Daarnaast zoeken we nog extra ouders die tijdens het openingsfeest willen helpen met het
uitserveren van drankjes. Dit kunt u kenbaar maken bij de ouders van de werkgroep of u kunt zich hiervoor intekenen
op bovengenoemde lijst.
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 fungeren, vanuit de ouderraad, Esther Diepman en Janni Kogelman als
aanspreekpunt.
Ouders zijn zowel tijdens het ganzenbordspel als tijdens het openingsbuffet verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
Het is overigens niet de bedoeling dat de kinderen tijdens het feest van het schoolplein af gaan.
Rond 20.00 uur stopt het openingsfeest.
We gaan er vanuit dat een ieder aanwezig is op dinsdag 27 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 werkgroepleden: Esther Diepman, Janni Kogelman, Esther Veldboer en Tamara Huizinga
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