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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 april 2015
- Paasvuurviering
- TSO
- Meesters – en juffendag
- Sportnieuws april 2015
- Uitnodiging thema-avond Passend Onderwijs
Agenda/activiteiten april 2015
Vrijdag 3 april alle kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 6 april alle kinderen vrij i.v.m. Tweede Paasdag
Woensdag 8 april schoolvoetbal
Dinsdag 14 april en donderdag 16 april voortgangsgesprekken
Woensdag 15 april meesters – en juffen dag (gewijzigde datum)
Vrijdag 17 april finale schoolvoetbal
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april eindcito groep 8
Vrijdag 24 april Koningsspelen
Maandag 27 april alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag
Paasvuurviering
Beste jongens, meisjes, ouders en verzorgers,
Op zondag 5 april zal om 19.30 uur de Paasvuurviering plaatsvinden in de kerk van Hoonhorst. Na de korte
bijeenkomst zal in een optocht van lampionnen en fakkels naar de paasbult aan de Marsweg gelopen
worden. Iedereen is van harte uitgenodigd mee te lopen. Alle kinderen krijgen een lampion, kinderen die dit
jaar in groep 8 zitten mogen met een fakkel voorop lopen in de optocht! Daarna steken wij de paasbult met
het vuur van de fakkels aan.
Tot Eerste paasdag in Hoonhorst!
TSO
Oproep nieuwe vaste overblijfkrachten
Al vanaf het eerste jaar dat ouders bij ons op school worden ingezet als overblijfkracht werken we met een
groep vaste krachten die 1x per week helpen bij het overblijven. Het voordeel van een vaste groep
overblijfkrachten is dat het voor de kinderen vertrouwde gezichten worden. Dat geeft een veilig gevoel en
rust. Ook voor de overblijfkrachten die incidenteel aanwezig zijn is het prettig dat er altijd ervaren krachten
aanwezig zijn.
Aan het eind van dit schooljaar zullen er vier vaste overblijfkrachten stoppen. Drie omdat zij het volgend
schooljaar geen kinderen meer op school hebben en één in verband met werk. In plaats van tien vaste
overblijfkrachten zijn er dan nog maar zes. Het is niet mogelijk om met zo’n kleine groep de continuïteit van
de TSO te waarborgen.
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Om ook het nieuwe schooljaar de huidige kwaliteit van het overblijven te
kunnen blijven bieden, zijn wij op zoek naar nieuwe vaste overblijfkrachten
die 1x in de week willen helpen bij het overblijven. Het is ook voor uw
kind(eren)! U kunt u aanmelden bij de coördinator TSO; Saskia Diepman
(saskiadiepman@xs4all.nl).
Gezonde broodtrommel
Al een aantal jaren is er veel aandacht voor gezonde voeding op scholen. Wij
willen uw aandacht hier nogmaals op vestigen. Wij verzoeken u om op te
letten wat u uw kind meegeeft voor het overblijven. Een gezonde hap zoals bijvoorbeeld een stukje
komkommer of een rijstwafel in plaats van snoepjes en koekjes. Geef uw kind ook niet te veel eten mee,
sommige trommeltjes zitten zo vol dat het kind het met veel moeite op kan.
Meesters – en juffendag
Traditiegetrouw vieren alle leerkrachten hun verjaardag samen op de zogenaamde meesters – en juffendag.
De meesters – en juffendag wordt gevierd op woensdag 15 april. In de
schoolkalender staat deze feestdag gepland op 8 april.
Deze wijziging heeft plaatsgevonden, omdat diegene die op deze dag de
voorstelling voor de kinderen uitvoert niet kon op 8 april. Dit jaar vieren de
meesters – en juffen de feestdag grotendeels in de eigen groep. Daarnaast is er dus een voorstelling voor de
kinderen in de Potstal.
Uiteraard zorgen de meesters en juffen deze dag voor een lekkere traktatie in de pauze en wat te drinken.
Sportnieuws april 2015
In de maand april staan er 2 sporten op school in de spotlights: Paardrijden & Hockey.
Tijdens een reguliere gymles zullen de leerlingen uit de groepen 3 (en evt. gr.4) een buitenschoolse
‘Paardrijles’ voorgeschoteld krijgen door Manege Gerner.
Daarnaast kunnen kinderen na schooltijd kennismaken met de overige sport:
Hockey cursus (MHC Dalfsen) voor gr. 3 t/m 8 op vrijdag 10 en 17 april van 15.30 – 17.00 uur. Locatie:
Gerner Es 7a - kosten € 2,00
Als uw kind wil meedoen aan deze sport, kunt u hem /haar aanmelden door minimaal 3 dagen voor aanvang
van de cursus een mailtje te sturen met naam,
school, groep en sportkeuze naar de
buurtsportcoach: w.vanlenthe@dalfsen.nl
Uitnodiging thema-avond Passend Onderwijs
Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 14 april as. vindt de achtste thema-avond “Passend Onderwijs in Salland” voor ouders/verzorgers
plaats. De wet Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 jl. richtinggevend voor scholen en besturen. Doel
van Passend Onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij goed en passend onderwijs te bieden. We
zijn nu ruim een half jaar aan de slag om onderwijs voor Sallandse leerlingen meer passend te maken. Dat
doen we samen met u en diverse andere betrokkenen. Tijdens deze avond willen we onze eerste ervaringen
graag met u delen, maar we horen ook heel graag welke tips en tops u voor ons hebt. Deze kunnen Passend
Onderwijs in Salland sterker maken. Wij hopen dan ook dat wij u, als belangrijkste partner binnen Passend
Onderwijs, op dinsdag 14 april mogen verwelkomen.
Om 19.30 uur is er een inloop met koffie/thee. Om 19.45 uur start het programma, dat tot 21.30 uur zal
duren. De bijeenkomst vindt plaats bij EPOS/Schoolplein Salland aan de Monumentstraat 55a in Raalte. U
kunt zich voor deze avond aanmelden door, voor 14 april aanstaande een mail te sturen naar
j.scholten@epos-salland.nl onder vermelding van uw naam en de school van uw kind.
Namens het team van EPOS en het steunpunt Ambulante Begeleiding, Jan Scholten
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