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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 in april 2016 (zie ook schoolkalender)
- Meesters – en juffendag gaat niet door op wo 6 april
- Sports4Kids voorjaar (naschools sportaanbod)
- 4 tegen 4 voetbaltoernooi.
Agenda/ activiteiten in maart 2016 (zie ook schoolkalender)
- Wo 6 april schoolvoetbal groep 7 en 8
- Do 7 april schriftelijk verkeersexamen groep 7 en 8
- Zo 10 april om 09.00 uur Eerste Heilige Communieviering in de kerk
- Ma 11 april buiten schoolse gymles paardrijden manege Gerner voor groep 3 en 4
- Di 12 april praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 in Dalfsen
- Do 14 april groep 7 op bezoek bij de leerlingen in Hörstel (uitwisselingsproject)
- Vr 15 april finales schoolvoetbal
- Ma 18 april 6e vergadering medezeggenschapsraad
- Di 19, wo 20, do 21 april Centrale Eindtoets groep 8
- Vr 22 april Koningsspelen samen met de A. Baron van Dedemschool
- Di 26 april meesters – en juffendag
- Wo 27 april t/m vr 6 mei 2016 meivakantie
Meesters – en juffendag gaat niet door op wo 6 april
De meesters – en juffendag die gepland stond op wo 6 april gaat niet door. Onze planvorming kan niet
uitgevoerd worden op wo 6 april, maar wel op een andere datum.
Uiteraard volgt er binnenkort een andere datum waarop we samen met de kinderen de verjaardagen van
alle meesters en juffrouwen tegelijk vieren.
Sports4Kids voorjaar (naschools sportaanbod)
De afgelopen maanden hebben al meer dan 100 kinderen deelgenomen aan verschillende Sports4Kids
activiteiten na schooltijd. O.a. judo, freerunning, volleybal, paardrijden en badminton passeerden de revue.
In het voorjaar staan er nog een aantal sporten op het programma voor uw kind om vrijblijvend mee kennis
te maken. Hieronder het overzicht.
Basketbal (Landstede Basketbal) voor gr. 3 t/m 8 op woensdag 6 april van 14.00 – 15.00. Locatie: Trefkoele+
hal 2, zaal A. kosten: 3, -, maximaal 30 deelnemers.
Funky Hockey (MHC Dalfsen), voor gr. 3 t/m 8 op vrijdag 8, 15 en 22 april van 16.00 – 17.00. Locatie: MHC
Dalfsen. Kosten: 3, -, maximaal 25 deelnemers.
Zwemsurvival (Zwembad Gerner) voor gr. 3 t/m 8 op woensdag 25 mei, 1 en 8 juni van 14.00 – 15.00; kosten:
€3, - (zwemdiploma is verplicht!) – Max 50 deelnemers vol=vol.
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EK-voetbal voor gr. 3 t/m 6 op woensdag 15 juni van 14.00 – 15.30. Locatie: Sportpark Gerner (velden SVD).
Kosten: gratis. Maximaal 60 deelnemers.
Als uw kind wil meedoen aan één van de verschillende sporten, kunt u hem /haar aanmelden door minimaal
3 dagen voor aanvang van de cursus /clinic een mailtje te sturen met naam, school en groep naar de
buurtsportcoach: w.vanlenthe@dalfsen.nl
4 tegen 4 voetbaltoernooi.
Ook dit jaar organiseren de voetbalverenigingen ASC ’62 en S.V. Dalfsen samen met de Kleine Kornuiten
4 tegen 4 voetbaltoernooi.
Graag nodigen wij jullie uit om op vrijdag 22 april a.s. vanaf 16.30 uur hieraan deel te nemen.
Bij een 4 tegen 4 toernooi voetbal je met een team van 4 spelers/speelsters tegen een ander team van 4
spelers/speelsters op een gedeelte van een voetbalveld met kleine doeltjes.
Het is de bedoeling dat jullie je opgeven als team.
Alle jongens en meisjes van groep 2 tot en met groep 8 kunnen aan dit toernooi meedoen.
Om mee te doen heb je de volgende spullen nodig:
-Sportkleding
-Voetbalschoenen
Als je mee wilt doen, geef je dan als team op vóór 8 april a.s. via www.svdalfsen.nl.
Geef je tijdig op, bij te laat opgeven of niet opgeven, hebben wij helaas geen presentje.
Elk team moet een ouder, verzorger, oom, tante of iemand anders van 18 jaar of ouder als
(spel) leider opgeven!
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