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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 tot halverwege mei 2015
- Jeugdprogramma Oranjefeest Hoonhorst 2015
Agenda/activiteiten april 2015
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april eindcito groep 8
Donderdag 23 april zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag voor het team
Vrijdag 24 april Koningsspelen
Maandag 27 april alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag
Maandag 4 mei t/m vrijdag 8 mei meivakantie
Donderdag 14 en vrijdag 15 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
Jeugdprogramma Oranjefeest Hoonhorst 2015
De Oranjevereniging is opgericht om voor de inwoners van Hoonhorst en omstreken een gezellig programma
te organiseren rondom Koninginnedag / Koningsdag. De jeugd is voor ons een belangrijke doelgroep en ook
in 2015 hebben we weer ons best gedaan om voor de kinderen in de aanloopgroep en de groepen 1 tot en
met 8 van de basisscholen in Hoonhorst en Emmen een aantal leuke activiteiten te organiseren. Alle
activiteiten starten op het gezellige feestterrein “Achter de molen” en zijn gratis toegankelijk. Het
jeugdprogramma staat hieronder op hoofdlijnen weergegeven.
VRIJDAG 24 APRIL 2015
KONINGSSPELEN (zie ook de speciale nieuwsbrief over de Koningsspelen op de
schoolwebsite www.cyriacus.nl)
Koningsontbijt voor de jeugd
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Koningsspelen groep 5 t/m 8

8.30 uur tot 9.30 uur
9.30 uur (tot 12.00 uur)
9.30 uur (tot 14.30 uur)

In 2013 zijn de eerste Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van onze nieuwe Koning.
Met ruim 1.3 miljoen sportende kinderen waren de Koningsspelen van 2013 een groot succes. En mede door
het succes van de eerste editie is in overleg met het Koningshuis besloten om de Koningsspelen jaarlijks te
organiseren. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te
bewegen.
De Koningsspelen beginnen met een goed maar bovenal feestelijk Koningsontbijt op het feestterrein “Achter
de molen”. We ontbijten om 8.30 uur met alle kinderen van de St. Cyriacusschool en de A. Baron van
Dedemschool op het veldje achter de St. Cyriacusschool.
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Na dit ontbijt blijven groep 1 t/m/ 4 op het feestterrein en verhuizen groep 5
t/m 8 naar de Poststal. De Oranjevereniging heeft in nauwe samenwerking met
de basisscholen in Hoonhorst en Emmen een leuk programma samengesteld.
Opgave is niet nodig en de deelname is gratis.
We zullen deze sportieve dag
samen met de kinderen van de
A. Baron van Dedemschool
beleven!
We werken weer samen met studenten van de Landstede.
De Oranjevereniging zorgt er dit jaar voor dat de kinderen genoeg te eten en te drinken krijgen. De kinderen
hoeven deze dag dus niets mee te nemen!! Het ontbijt wordt verzorgd en ook krijgen de kinderen van groep
1 t/m 8 krijgen een lunch (broodje knakworst aangeboden).
De gehele dag speelt zich af bij de St. Cyriacusschool (gr. 1 t/m 4) en bij de Potstal (gr. 5 t/m 8)
Om deze dag tot een groot succes te maken hebben wij vrijdagochtend 24 april de hulp nodig van 10
ouders. U loopt dan mee met een groepje of staat bij een spel. Als u zich hiervoor opgeeft, hoort u hier t.z.t.
meer over. Opgave mag bij juf Sanne (of via sanne@cyriacus.nl).
Uiteraard zijn alle ouders welkom om op deze dag te komen kijken.
ZATERDAG 25 APRIL 2015
KINDERBINGO
Op zaterdagavond zijn alle kinderen (en begeleiders) tot 12 jaar van harte welkom bij de kinderbingo. Iedere
deelnemer maakt kans op een groot aantal mooie prijzen die door de gulle giften van onze sponsoren bijeen
zijn gebracht. Opgave is niet nodig en de deelname is gratis. De Bingo start om 18.30 uur en duurt tot 19.30
uur. Wij verzoeken iedereen op tijd te komen zodat we ook op tijd kunnen starten.
MAANDAG 27 APRIL 2015
VOSSENJACHT
Voor de kinderen (met hun ouders) van groep 1 t/m 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een
vossenjacht. Het doel van dit spel is om binnen de kern van Hoonhorst "vossen" te vinden. De vossen
hebben letters bij zich. Als een vos wordt ontmaskerd, dan krijgt het kind deze letter. Alle letters samen
vormen een woord.
De vossenjacht start om 9.30 uur (of iets later). De vossen zijn in het dorp te vinden tot 11.30 uur. Na afloop
is er nog een kleine attentie voor alle kinderen.
OPTOCHT MET POLYHYMNIA UIT LEMELERVELD
Het middagprogramma begint met een optreden van showorkest Polyhymnia uit Lemelerveld
Dit optreden begint om 12.30 uur op het Dorpsplein. Na dit optreden vertrekt een kleurrijke optocht door de
straten van Hoonhorst. Alle kinderen (en ouders) worden opgeroepen om de handen uit de mouwen te
steken om er weer een mooie optocht van te maken.
Alle deelnemers worden beloond met een leuke prijs.
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