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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 augustus en september (zie ook schoolkalender)
- Werkzaamheden
- 1e schooldag
- Openingsviering in de kerk op di 26 augustus
- Openingsfeest op di 26 augustus
- Verantwoordelijkheid afwezigheid directeur
- Fotowedstrijd zomerlezen
Agenda/ activiteiten in augustus en september (zie ook schoolkalender)
Ma 18 augustus start van het nieuwe schooljaar
Wo 20 augustus hoofdluiscontrole
Do morgen 21 augustus schoolfotograaf
Di 26 augustus openingsviering in de kerk en openingsfeest. Zie verderop Klaar voor de start.
Do 4 september informatieavond groep 1 / 2 en 8
Di 16 september zijn alle kinderen de gehele dag vrij i.v.m. een teamnascholing.
Wo 17 september inloopmoment voor ouders om 12.10 uur
Vrij 19 september inloopmoment voor ouders om 11.40 uur
Ma 22 september verwachtingsgesprekken groep 2 t/m 8
Do 25 september verwachtingsgesprekken groep 2 t/m 8
Werkzaamheden
In de vakantie hebben rondom school diverse werkzaamheden plaats gevonden.
Mulder-Eykelkamp heeft het zandbakzand weer ververst en het overige zandgedeelte geëgaliseerd,
waardoor het totaal weer netjes is.
Ken Hughes heeft in de vakantie zijn werkzaamheden met betrekking tot de eikenhouten loungebank
afgerond. Het resultaat is prachtig.
Ook zijn heel wat struiken en bomen rondom de school en het schoolplein gekortwiekt. Dit was echt nodig!
Stan en Bas Stassen zijn flink wat uren druk geweest met dit snoeiwerk.
Allen hartelijk dank voor de uitgevoerde werkzaamheden.
In de laatste vakantieweek zijn de leerkrachten heel wat dagen druk in de weer geweest met onder andere:
het opnieuw inrichten van de klassen, het maken en afstemmen van de dag en weekroosters, het
doornemen van nieuwe methodes, enz. Ze hebben er in ieder geval voor gezorgd dat ze erg goed voorbereid
uw kind hebben ontvangen aan de start van dit nieuwe schooljaar. Goed gedaan leerkrachten!
1e schooldag
Op de 1e schooldag hebben we met de kinderen en de aanwezige ouders geproost met heerlijke
kinderchampagne op een fijn en plezierig schooljaar. Een feestelijke start van het schooljaar dus.
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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 26 augustus een
openingsviering in de kerk om 08.45 uur m.m.v. pastor Lonneke. We nodigen u hiervoor van harte uit. Het
thema voor de viering is: Een sterk begin.
Openingsfeest
Op dinsdagavond 26 augustus 2014 vieren wij de opening van een nieuw schooljaar. We hopen uiteraard dat
zoveel mogelijk gezinnen hierbij aanwezig zijn.
‘Ren je rot’
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de kinderen het spel ‘Ren je rot’ 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 ‘ren je rot’ 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
grote grasveld en het schoolplein van de school. Het ‘ren je rot’ spel begint om 18.00 uur op het schoolplein.
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 ‘ren je rot’
spel ranja klaar.
Om het spel goed te laten verlopen, hebben wij naast hulp van leerkrachten ook de hulp van een aantal
ouders nodig. Als u wilt helpen tijdens het ‘ren je rot’ spel (jureren of opdrachten juist zijn uitgevoerd) kunt u
dit ook aangeven op de intekenlijst die achter in de school hangt.
Buffet.
Na het ‘ren je rot’ spel zal tussen 18.45 uur en 19.00 uur 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 maandag 18 augustus een intekenlijst waarop u uw culinaire
bijdrage kunt aangeven. De eerste ouders hebben zich al ingetekend.
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 26 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 Janni Kogelman
(fam.kogelman@home.nl).
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.
Ouders zijn zowel tijdens het ‘ren je rot’ 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.
Rond 20.00 uur stopt het openingsfeest.
We gaan er vanuit dat een ieder aanwezig is op dinsdag 26 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 Karin en juffrouw Sanne
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Verantwoordelijkheid afwezigheid directeur
Onze school heeft geen adjunct-directeur, waardoor bij afwezigheid van de directeur er geen vervanging
plaats vindt door een directielid.
Als gevolg daarvan is met instemming van het college van bestuur besloten om Tonny te mandateren om
dan als eindverantwoordelijk leidinggevende te handelen bij afwezigheid van de directeur. Dit was intern
eigenlijk ook al zo geregeld, alleen nog nooit formeel vastgelegd. Op momenten dat zowel de directeur als
Tonny niet aanwezig zijn, is juffrouw Tamara gemandateerd om als eindverantwoordelijke te handelen.
De directeur werkt niet op school op woensdag, vanwege zijn ouderschapsverlof. Daarnaast is hij zeer
geregeld niet op donderdag op school, vanwege studieverplichtingen.
Fotowedstrijd zomerlezen (herhaling)
Om het lezen in de zomervakantie een positieve stimulans te geven
hebben we als school een fotowedstrijd gehouden. Wij vroegen u een
foto te maken van de “mooiste vakantie leesplek” van uw kind(eren).
Deze foto mag uw kind direct na de zomervakantie in de eerste
schoolweek meenemen. Het formaat van de foto mag 10 bij 15 zijn of
iets wat bij dat formaat in de buurt komt. Alle meegenomen foto’s
zullen een mooi plekje krijgen in de gang van de school. De jury zal
hieruit de mooiste foto kiezen.
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