jaargang 19
nummer 8
donderdag 22 februari 2018
Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we u graag naar onze website (www.cyriacus.nl) en
facebookpagina.
Agenda/activiteiten de komende periode:
Datum

Activiteit

ma 26 februari t/m vr 2
februari
ma 5 maart
ma 5 maart
woe 14 maart
vr 16 maart
vr 16 maart
woe 21 maart
woe 28 maart
do 29 maart
vr 30 maart
ma 2 april
di 3 april

voorjaarsvakantie
luizencontrole
voorstelling Muis schrikt zich een ongeluk, gr. 3/4, Dalfsen
handbaltoernooi gr. 7/8
open huis St. Cyriacusschool vanaf 8.30 uur
finales handbaltoernooi gr. 7/8
meester- en juffendag
Paashaas op school
8.45 uur Witte Donderdagviering in de kerk
Goede vrijdag, vrije dag
Tweede Paasdag, vrije dag
studiedag team, kinderen vrij

Open dag en nieuwe inschrijvingen
Op vrijdagochtend 16 maart is de open dag op de Cyriacus. Het
maken van een afspraak op een andere moment is natuurlijk ook
altijd mogelijk. Ouders van kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar
worden willen wij
verzoeken hun kind aan te
melden. Hier baseren we
namelijk onze
personeelsinzet voor volgend schooljaar op. Wilt u uw
eigen dochter of zoon inschrijven en heeft u nog geen
inschrijfformulier van ons gekregen, horen wij het ook
graag. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk het
inschrijfformulier.

Meester- en juffendag
Op woensdag 21 maart in het meester- en juffendag. Alle leerkrachten vieren deze dag samen hun
verjaardag. We maken er weer een gezellige, feestelijke dag van met onder andere een leuke
voorstelling. De kinderen hoeven geen eten of drinken mee, want daar wordt voor gezorgd. De
Ouderraad zorgt dat er een cadeau is voor het team dat op school gebruikt kan worden. Kinderen
mogen deze dag natuurlijk ook een kleinigheid meenemen als persoonlijk cadeau, maar dat is niet
verplicht. Een mooie tekening of zelfgemaakte knutsel is vaak al leuk als waardering.
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Witte Donderdagviering
Donderdag 29 maart starten we in de kerk om 8.45 uur. Ouders en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om bij de Witte Donderdagviering
aanwezig te zijn. Kinderen zitten voor in de kerk bij hun eigen groep.
Vastenactie
Op school zijn de vastendoosjes uitgedeeld en is het bijbehorende goede doel toegelicht. Op het
leerplein is een informatietafel hierover ingericht. De doosjes worden tijdens de Witte
Donderdagviering op 29 maart ingezameld.
Zorgscan
Donderdag 15 maart komen er twee mensen namens het samenwerkingsverband Vaart en Vecht een
kijkje nemen in twee klassen. Ook hebben ze gesprekken met leerkrachten, de interne begeleider en
de directeur. Ze bekijken hoe de leerlingzorg is georganiseerd en praktisch uitgewerkt. We krijgen
hier uiteraard een rapport van en zullen bespreken wat erin staat en kijken wat het ons oplevert.
Techniektorens
De ouderraad heeft geld beschikbaar gesteld om de techniektorens weer aan te
vullen en defecte onderdelen te vervangen. Daar zijn wij heel blij mee. En hopelijk
de kinderen ook, die er nu weer mee kunnen gaan werken.

Mindset
Heeft uw kind of uzelf weleens last van negatieve gedachten? Als je niet oppast, verstart dit
creativiteit en ondernemingslust. Psychologen noemen deze instelling een fixed mindset. De
tegenovergestelde instelling is een growth mindset. Die heb je als je durft aan te pakken, als het ook
mis mag gaan en je daar dan weer beter van wordt. Hieronder wat tips die u mogelijk interessant
vindt. Wij willen ze graag met u delen.
Het spreekt vanzelf dat je met een fixed mindset niet gemakkelijk leert. Dus wat kun je doen - thuis of
op school – om de growth-instelling van een kind/leerling te bevorderen?
Niet:
 Zeggen dat iemand zo knap is of zo slim: wat ben jij
hier goed in, je hebt een talenknobbel of een tekentalent.
 Iets wat goed gegaan is, benoemen als een
‘zijnstoestand’ (want dan kan er nooit
verandering inkomen/ is het een vaststaand feit).
Wel:
 Wees positief over de inzet, het doorzetten.
 Benadruk dat het niet gaat om de prestatie op zich,
maar om de groei.
 Als iets niet gelukt is, zeg dan dat het NOG niet gelukt is.
 Vraag wat iemand er zelf van vindt: Wat heb je geleerd? Wat was lastig/gemakkelijk? Waar
ben je blij mee?
Studiedag
Herinnering: Op dinsdag 3 april is er aansluitend aan het Paasweekend een studiedag gepland. De
kinderen zijn die dag vrij.
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Koningsspelen: wijziging in schooltijden
Onze school viert de Koningsspelen op donderdag 26 april, voorafgaand aan
de meivakantie. Dit is een andere datum dan landelijk. Op deze manier sluit
het mooi aan bij de dorpsfeesten tijdens Koningsdag. In verband met het
programma zal er die dag een continurooster zijn voor de bovenbouw. De
kinderen zijn tussen 14.00 en 14.30 uur vrij. De groepen 1 t/m 4 zijn rond
12.00 uur klaar met het programma en zijn ‘s middags vrij! Noteert u dit vast
in de agenda en regel eventueel de opvang.
PO in actie: stakingen
Zoals u in de media waarschijnlijk wel heeft gelezen wordt er nog steeds actie
gevoerd in het basisonderwijs. Een deel van de eisen is ingewilligd, maar de politiek is
ook gevraagd om een oplossing voor het te verwachten lerarentekort op korte en
middellange termijn. Tijdens de griepgolf kwam ook bij ons op school duidelijk aan
het licht hoe kwetsbaar het onderwijs op dit moment al is. Er zijn te weinig mensen
beschikbaar die in het onderwijs willen komen of blijven werken. Op dit moment zijn
er zogenaamde estafettestakingen. Wanneer de provincie Overijssel aan de beurt is
wordt nog bekend gemaakt. Zodra we meer weten over wat dit voor de Cyriacusschool betekent
houden we u natuurlijk op de hoogte.
Verlof juf Sanne
Juf Sanne gaat na de meivakantie met zwangerschapsverlof. We zijn op zoek naar een
goede en beschikbare vervanger. Zodra we die gevonden hebben zullen we de ouders
van groep 5/6 op de hoogte stellen.
WIFI-code gewijzigd
Ons WIFI-wachtwoord is gewijzigd. Heb je het wachtwoord nodig kun je ons altijd vragen om het
nieuwe wachtwoord. Deze kun je dan instellen op je device.
Welkom op onze school
Er zijn meerdere leerlingen op onze school begonnen in februari!











Wees welkom

in groep 1.

is in groep 2 gestart en zijn broer

in groep 4. Wij wensen alle kinderen een mooie en fijne tijd toe op de St. Cyriacusschool.
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Activiteiten
De afgelopen maand is er weer veel gedaan, beleefd en geleerd in de klassen. Op onze website
(www.cyriacus.nl) en facebookpagina staan o.a. foto’s en verslagen van diverse Carnavalsactiviteiten,
project vogels in de winter, hockeytraining, voorleesdagen en een bezoek aan het Memorymuseum.
Duurzame activiteit
Van stichting het Levende Dorp ontvingen wij de onderstaande informatie.
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