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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:
- Inloggen en intekenen verwachtingsgesprekken
- Opbrengst Sponsorloop en loterij
- Vul de kas Jumbo Dalfsen
- 1 oktober telling 2016
- Trefbaltoernooi groep 5/6
- Wijzigingen binnen GGD IJsselland
Inloggen en intekenen verwachtingsgesprekken.
Het blijkt dat een aantal ouders de mail m.b.t. de verwachtingsgesprekken die verzonden is niet
heeft gekregen.
Uit het systeem blijkt dat alle e-mails verzonden zijn, maar omdat de e-mails in 1 pakket verzonden
worden zien sommige e-mailproviders (voornamelijk xs4all) de mail als spam en wordt de e-mail
eruit gefilterd zodat u ze niet te zien krijgt.
We doen ons uiterste best om dit op te lossen, zodat iedereen in het vervolg de mail wel ontvangt.
Als u de mail met inlogcode wel heeft ontvangen dan verzoeken wij u om de inlogggevens te
bewaren/ op te slaan. U kunt namelijk de volgende keer (13 en 14 februari 2017) met dezelfde
gegevens inloggen en intekenen.
Opbrengst Sponsorloop en loterij
De nieuwe leerlingenraad heeft, onder toeziend oog van meester Ruben, al het geld geteld dat de
leerlingen bijeen hebben gerend met de sponsorloop. Vanmorgen hebben Ties en Milan van de
leerlingenraad het gedrag bekend gemaakt.
Zet u schrap, houd u vast……………….. De sponsorloop heeft maar liefst € 2462,25 opgebracht. Dit
betekent dat elk kind gemiddeld een kleine € 25,00 bij elkaar heeft gerend. Grote klasse!
We willen alle sponsoren heel, heel, heel hartelijk danken voor deze gulle gave.
Tijdens het openingsfeest was er ook een loterij. Veel prijzen werden beschikbaar gesteld door
ouders, waarvoor nogmaals onze dank. Een lootje kostte € 0,50 cent. De leerlingenraad van
afgelopen schooljaar verkochten maar liefst 546 lootjes. In harde euro’s leverde dit ook nog eens
€ 273,00 op.
De totale opbrengst van de sponsorloop en loterij samen komt hiermee op € 2737,25.
Wat een geweldig bedrag!
Meester Ruben heeft aan de leerlingen uitgelegd dat het creëren van een leerplein en bibliotheek
geld kost. Met dit bedrag kan in ieder geval een deel van de kosten worden betaald.
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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 € 177,10 bij elkaar gespaard en staan daarmee stevig in de
top van het klassement. Geef het door……….Postvak 20 oudervereniging Sint Cyriacusschool.
1 oktober telling 2016
Op 1 oktober 2016 heeft de Sint Cyriacusschool precies 100 leerlingen. Op basis van het
leerlingenaantal op 1 oktober ontvangt een school de bekostiging vanuit het ministerie OCW. Het
bedrag wordt altijd een jaar later uitbetaald. In het huidige schooljaar werken we dus met de
vergoeding van de 1 oktober telling van het schooljaar 2015/2016.
Trefbaltoernooi groep 5/6
20 kinderen uit groep 5/6 hebben in twee gemixte teams meegedaan met het gemeentelijke
trefbaltoernooi. 1 van beide teams mocht zelfs door naar de finaleronde. Het leverde uiteindelijk
geen prijzen op, maar de school wil beide teams en natuurlijk de teambegeleiders hartelijk danken
voor hun inzet voor de Sint Cyriacusschool.
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Wijzigingen binnen GGD IJsselland
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is vernieuwd. Vanaf 1 september 2016
werken de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten namelijk vanuit één
doorgaande lijn voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar.
Binnen de basisschool zorgt dat voor onderstaande wijzigingen:
o De school krijgt een vast contactpersoon; een jeugdverpleegkundige. In overleg maakt de
jeugdverpleegkundige afspraken die passend zijn bij de school.
o Voor de onderbouw verandert de dienstverlening voor kinderen vanaf 5 jaar. Het
gezondheidsonderzoek is vanaf nu opgesplitst in 2 delen:
1. De ogen-gehoortest worden bij alle kinderen van 5 jaar gedaan. De doktersassistente
komt hiervoor op school en haalt de kinderen een voor een uit de klas.
2. Daarnaast worden alle kinderen van 5,5 jaar samen met hun ouders uitgenodigd op
het consultatiebureau bij hen in de buurt voor het gezondheidsonderzoek en een
gesprek met de vertrouwde verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.
o Voor de bovenbouw blijft het contactmoment in groep 7 ongewijzigd. De doktersassistente
komt op school voor het meten en wegen van de kinderen. Ouders krijgen vooraf een
vragenlijst.
o In overleg met de school biedt GGD IJsselland een groepsvoorlichting aan in groep 8. Er kan
gekozen worden uit verschillende thema’s.
Verder houdt de wijziging binnen GGD IJsselland in dat wij afscheid nemen van ons vaste
contactpersoon Chantal Altena. Chantal Altena was 6 keer per schooljaar op school aanwezig voor
controles en vragen van ouders. Gerda Wellenberg en Alice de Groot nemen de taken van Chantal
over. Het inloopmoment en de controles op school komen te vervallen. De controles vinden plaats
op het consultatiebureau in Dalfsen en mochten er vragen zijn vanuit ouders of leerkrachten kan er
een afspraak met Gerda of Alice worden gemaakt.
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