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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:
- Informatiemoment groepenverdeling
- Leerlingenraad
- Eindejaarsviering
- Ouder-bedank-morgen op vrijdag 27 juni 2014
- Vakantierooster en losse vrije dagen
- Zomerlezen
Informatiemoment groepenverdeling
U heeft via uw kind op donderdag 12 juni vast en zeker de groepenverdeling ontvangen voor schooljaar
2014/2015. Het team van de St.Cyriacusschool vindt dat er een goede beargumenteerde keuze is gemaakt
om tot deze groepenverdeling en bezetting van leerkrachten te komen. De directeur van de school is bereid
om net als andere jaren het één en ander toe te lichten over de groepenverdeling en u als ouder in de
gelegenheid te stellen tot het stellen van vragen.
Dit informatiemoment vindt plaats op dinsdagmorgen 24 juni om 08.30 in de personeelskamer van de
school.
Leerlingenraad
Op dinsdagmiddag 17 juni is de leerlingenraad van de St.Cyriacusschool samen met meester Ruben op
bezoek geweest bij de leerlingenraad van de Baron van Dedemschool. Op 31 maart 2014 had onze
leerlingenraad de leerlingenraad van de Baron van Dedemschool al uitgenodigd en ontvangen op onze
school. Uiteraard hadden we als gasten een tweetal cadeautjes meegenomen. Een boekje ‘75 jaar
St.Cyriacusschool’ en een voetbal met de namen van de kinderen van de leerlingenraad erop geschreven.
Ondanks dat de Baron van Dedemschool een Daltonschool is, zie je veel werkvormen, regels en routines die
wij ook gebruiken in ons onderwijs. Een voorbeeld hiervan is het planformulier waarop kinderen zelf hun
werk plannen en registreren.
Onze kinderen van de leerlingenraad vonden het bezoek en de uitwisseling absoluut de moeite waard.
En omdat ze onder schooltijd op bezoek mochten maakte dat de pret natuurlijk nog een stukje groter.
Een groepje kinderen van de leerlingenraad heeft zich gestort op het schoonhouden van de schoolomgeving,
waaronder het schoolplein. Zij vinden het een goed idee om naast de containers die op een centrale plek op
het schoolplein staan, blikvangers te plaatsen. De gedacht hierachter van de kinderen? Door het plaatsen
van blikvangers zijn er meer plekken waar de kinderen hun afval kwijt kunnen. Maar het moet er ook voor
zorgen dat het leuker wordt om afval weg te gooien. De kinderen van de leerlingenraad denken dat er op
deze manier minder afval op en rond het schoolplein rondzwerft.
Meester Ruben heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie. De leerlingenraad hoopt dat de
provincie de school financieel steunt in dit initiatief. Meester Ruben hoort binnen enkele weken of de
subsidie is toegekend, zodat er blikvangers voor de school aangeschaft kunnen worden.
Eindejaarsviering
Op vrijdag 27 juni sluiten we samen met pastor Lonneke het einde van het schooljaar af met een viering in
de kerk. Het thema van de viering heet: ‘Op je sterkst’. De viering beging om 08.45 uur en bij deze nodigen
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we u van harte uit met ons mee te vieren. Ook andere geïnteresseerde mensen zijn van harte welkom om
met ons mee te vieren.
Ouder-bedank-morgen op vrijdag 27 juni 2014
Bijna dagelijks komen er op St. Cyriacus ouders over de vloer, die zich op enigerlei wijze inzetten voor de
belangen van hun kinderen en de school. Als schoolteam zijn wij trots op deze mensen.
Om blijk te geven van onze waardering nodigen de leerkrachten van de school alle vrijwilligers uit voor een
ouder-bedank-“ochtend” op onze school met koffie / thee en allerlei lekkernijen. Op deze zogenaamde
ouder-bedank-ochtend willen de groepen u op theatrale of muzikale of creatieve wijze bedanken voor uw
inzet. U bent van harte welkom op vrijdag 27 juni rond 09.30 uur (aansluitend aan de ‘eindejaarsviering’ in
de kerk) in de speelzaal van de school. U komt toch ook?
Vakantierooster 2014/2015 regio Noord Nederland en losse vrije dagen
Herfstvakantie
ma 13-10-2014 t/m vrij 17-10-2014
Kerstvakantie
ma 22-12-2014 t/m vrij 02-01-2015
Carnaval is in het weekend van zaterdag 14-02-2015
Krokusvakantie
ma 23-02-2015 t/m vrij 27-02-2015
Pasen
vrij 03-04-2015 t/m ma 06-04-2015
Koningsdag
ma 27-04-2015
Meivakantie (tulp)
ma 04-052015 t/m vr 08-05-2015
Hemelvaart
do 14-05-2015 t/m vrij 15-05-2015
Pinksteren
ma 25-05-2015
Zomervakantie
ma 06-07-2015 t/m vrij 14-08-2015
Naast de zomervakantie worden ook de kerst- en meivakantie centraal door de overheid voorgeschreven. In
deze weken zijn de scholen dus verplicht om in geheel Nederland gesloten te zijn.
Losse vrije dagen i.v.m. teamnascholing en deskundigheidsbevordering.
De losse vrije studiedagen zijn gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.
We informeren u over de losse vrije dagen als dit helemaal definitief is.
Zomerlezen
Een van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering is
het ‘zomerlezen’. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderen die
in de zomer weinig of niet lezen één of twee niveaus terug kunnen vallen
in hun leesontwikkeling. Vooral kinderen uit groep drie en vier, kinderen
die nog niet zo lang lezen ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben
hinder van een lange periode van weinig of niet lezen, ook de kinderen uit
de bovenbouw moeten het lezen bijhouden.
Zomerverval, zoals de officiële benaming luidt, kan gemakkelijk worden
tegengegaan door kort voor het begin van de zomervakantie met jullie
kind af te spreken hoeveel boeken het in de
vakantie wil gaan lezen. Ga samen naar de bibliotheek of zorg op andere
wijze dat er voldoende leesvoer in huis is voor de zomerperiode.
Regelmaat, meer dan 3 x in de week daar gaat het om.
Leesmeters maken hoeft niet per se met boeken of tijdschriften. Het
lezen van ‘dagelijkse’ teksten als handleidingen of recepten helpen mee
aan het bevorderen van de leesvaardigheid van uw kind.
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Tips:






Laat uw kind een gerecht koken aan de hand van een recept.
Laat uw kind in de reisgids lezen wat de bezienswaardigheden zijn in het dorpje op standje dat u
bezoekt.
Laat uw kind verschillende filmrecensies (www.bioscoopladder.nl) lezen en kiezen naar welke film
jullie gaan.
Doe een gezelschapsspel en laat uw kind de spelregels lezen en uitleggen.
Laat uw kind voorlezen van de verpakkingen die op tafel staan tijdens het ontbijt of de lunch.

Om jullie hierbij te helpen ontvangen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een postcard met daarop een code.
Met deze code kunnen de kinderen via de vakantiebieb app (verkrijgbaar in de App Store en Google play
Store) digitaal boeken lezen! Verkrijgbaar vanaf 1 juli. Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl.
De kinderen van groep 3 en 4 ontvangen tevens een vakantie lees/ werk boek.
Wij wensen jullie veel leesplezier!!!
Juf Monique
Taal/leesspecialist St. Cyriacus
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