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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 mei 2015
- Optreden Oegandees kinderkoor
Agenda/activiteiten mei en begin juni 2015
- Woensdag 20 mei inloopmoment voor ouders om 12.10 uur
- Maandag 25 mei 2e Pinsterdag. Alle kinderen zijn vrij.
- Maandag 1 juni MR vergadering om 20.00 uur.
- Dinsdagmiddag 2 juni zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag voor alle
medewerkers van mijnplein.
- Maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 juni 2015 wandel driedaagse.
- Maandag 8 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een interne studiedag voor het team.
Optreden Oegandees kinderkoor
Op vrijdagmiddag 29 mei verzorgt het
Oegandees Kidsgear Childrens Choir workshops
in de klassen en een optreden op de
St.Cyriacusschool. We zijn erg blij dat we dit koor
mogen verwelkomen op onze school.
Het Oegandese kinderkoor maakt een
tournee van 2 maanden door Nederland om geld
bij elkaar te zingen en te dansen voor de opbouw
van hun scholen in Oeganda. Het is werkelijk een
belevenis om deze jonge groep zo enthousiast
bezig te zien.
Van ongeveer 13.00 tot 14.15 uur verzorgen de Oegandese kinderen workshops in de klassen 5 t/m 8. Hierbij
moet u onder andere denken aan dansworkshops en Djembeeworkshops.
Rond 14.30 uur sluit het Oegandese kinderkoor hun bezoek op onze school af met een spetterend optreden
op het schoolplein. Alle kinderen, zeker ook de kinderen van groep 1 t/m 4, ouders en dorsgenoten zijn
hierbij van harte welkom.
Er zullen die middag ook kraampjes op het schoolplein staan waar een ieder Afrikaanse producten kan kopen
die gemaakt zijn door de Oegandese kinderen.
Met alle leerkrachten hebben we afgesproken dat op donderdag 28 mei Oeganda centraal staat. Deze dag
leren de kinderen in de groepen 1 t/m 8 van alles over Oeganda.
Op zaterdagavond 30 mei treedt om 19.00 uur het Oegandees Kidsgear College Choir op tijdens een
gebedsviering in de St.Cyriacuskerk te Hoonhorst.
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Tijdens de viering zal er gecollecteerd worden om het koor te helpen voor de opbouw van hun scholen in
Oeganda. Na afloop van de viering is er ruim gelegenheid om allerlei spulletje te zien en te kopen die zij zelf
gemaakt hebben.
Iedereen is op zaterdagavond van harte welkom in de St.Cyriacuskerk.
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