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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:
- Personeel
- Facebookpagina Sint Cyriacusschool/ Sint Cyriacusschool hoopt op uw stem! Rabobank
Coöperatie Weken #VVS
- Vul de kas Jumbo Kamphuis Dalfsen
Personeel
Juffrouw Lise heeft na de herfstvakantie voor vier dagen in de week de lesgevende taken in groep
1/2 van juffrouw Tamara overgenomen. Juffrouw Tamara geniet namelijk momenteel van haar
zwangerschapsverlof. Op woensdag werkt juffrouw Karin in groep 1/2.
Zoals nu bekend keert juffrouw Tamara begin maart 2017 terug van haar verlof en pakt ze dan de
rol van juffrouw Lise weer over.
Op woensdag was/is juffrouw Tamara vrij geroosterd voor haar taken als intern begeleidster. Deze
taken worden tijdelijk waargenomen door een andere intern begeleider. Haar naam is Jeannette.
Jeannette zal wekelijks op wisselende dagen op onze school zijn om de leerlingenzorg zo goed
mogelijke draaiende te houden. Daar hebben we alle vertrouwen in, aangezien Tamara zorg heeft
gedragen voor een goede mondelinge en schriftelijke overdracht. Bovendien kunnen we rekenen
op Jeannettes jarenlange kennis en kunde als intern begeleider bij een ander bestuur.
Facebookpagina Sint Cyriacusschool
De Sint Cyriacusschool heeft een facebookpagina. Met deze pagina willen we ook online onze
zichtbaarheid als school vergroten. We zijn namelijk trots op onze school en dat mogen
geïnteresseerden zien en lezen. We willen dit medium dan ook gebruiken om sfeerimpressies van
gedane activiteiten met u te delen. Daarnaast gebruiken we onze pagina om school gerelateerde
activiteiten die nog komen alvast onder de aandacht te brengen.
De beelden die we gebruiken voor onze pagina zullen veelal impressies zijn van groepsactiviteiten.
U mag van ons verwachten dat we zorgvuldig omgaan met het selecteren en plaatsen van foto’s
en/of filmpjes.
Wilt u niet dat we beeldmateriaal gebruiken op onze pagina waarvan uw kind onderdeel uitmaakt
dan horen we dat graag.
Ga naar www.facebook.com/cyriacushoonhorst om ons te liken (vind ik leuk). Een grote groep
geïnteresseerden heeft ons al weten te vinden.
Op onze facebookpagina zullen wij de Rabobank Coöperatie Weken #VVS onder de aandacht
brengen. De Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt geld beschikbaar voor maatschappelijke
initiatieven en wij doen mee als school.
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Van 26 oktober t/m 9 november 2016 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek 5
stemmen uitbrengen op hun favoriete initiatief. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem
wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 130.000,- te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag
dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor de Sint Cyriacusschool belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om
zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij willen het geld gebruiken om ons nieuwe leerplein
(september 2016) en de bibliotheek in de school in te richten met nieuw meubilair.
Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan de Sint Cyriacusschool
tijdens de Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Zegt ’t voort, zegt ’t
voort. Kijk voor meer info over de Rabobank Coöperatie Weken op www.rabobank.nl/vvs.
Bedankt voor uw steun! Groeten van oudervereniging en team Sint Cyriacusschool
Vul de kas Jumbo Dalfsen
Via de website www.vuldekas.nl/jumbokamphuis is het actuele spaartegoed te zien. We
hebben op dit moment met uw steun al € 333,90 bij elkaar gespaard. Geef het door……….Postvak
20 oudervereniging Sint Cyriacusschool.
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