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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite (www.cyriacus.nl) en/of
naar onze Facebookpagina.
Deze nieuwsflits bevat de onderstaande onderwerpen:
o Rabobank Coöperatie weken 2017
o Sinterklaas
o Schoolschaatsen
o Stand van zaken acties primair onderwijs
o Procedure directeur St. Cyriacus
o Welkom op onze school
Agenda/activiteiten de komende periode:
Datum

Activiteit

5 december 2017

Sinterklaasfeest op school. Leerlingen van groep 1 t/m 4
zijn om 12.00u vrij.
Zorggesprekken groep 1 t/m 7
Voortgangsgesprekken groep 8
Groep 5 t/m 8 kerstbakjes maken
’s Avonds kerstactiviteit op school voor gezinnen
Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn de hele dag vrij

13 december 2017
21 december 2017
22 december 2017

Rabobank Coöperatie weken 2017
Actie Rabobank en Vechtstreek: Podium voor talent!
Alle ouders, vrienden, familieleden en overige leden die op ons initiatief
gestemd hebben heel hartelijk dank voor jullie stem. Het heeft de Sint
Cyriacusschool 501,45 euro opgeleverd. De oudervereniging van de St.
Cyriacusschool heeft ook nog een bonusprijs voor beste noaberschap
campagne gewonnen. Dat heeft ons maar liefst 3.333,33 euro opgeleverd.
Beide bedragen komen ten goede aan een nieuw podium waar jong en oud gebruik van mag maken.

Sinterklaasfeest op school
Eindelijk zijn de Sint en zijn pieten weer in het land!
Ja, het stond zelfs al in de krant.
Ze hebben het ook dit jaar weer heel druk,
maar komen ook op de Cyriacusschool, wat een geluk!
Op dinsdag 5 december, dat staat in het grote boek,
komen Sint en zijn pieten bij ons op bezoek.
Om half negen komen ze op het schoolplein aan de voorkant aan.
Ouders, komen jullie daar ook bij staan?
Een lied van ons allemaal wil Sint graag horen,
dat klinkt hem zo prachtig in de oren.
Na een vrolijk ontvangst op het plein,
zullen Sint en de pieten bij alle groepen zijn.
We eten en drinken van 10 uur tot half 11
Voor alle kinderen wordt gezorgd, dus neem niets mee van jezelf.
Om 12 uur is het feest met Sinterklaas weer voorbij.
Let op: de groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij.
We hopen op een heel gezellige dag,
vol verrassingen, gezelligheid en gelach!
Schoolschaatsen
De IJsclub Stokvisdennen organiseert ook dit jaar weer een middag schoolschaatsen in de
halfoverdekte kunstijsbaan De Scheg in de wijk Colmschate te Deventer. Deze schaatsmiddag zal dit
jaar georganiseerd worden op woensdag 13 december a.s. Deelname aan deze schaatsmiddag is
mogelijk voor alle leerlingen vanaf groep 5 van de basisscholen in Dalfsen en omgeving.
De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden opgehaald bij de school. Vanaf 14.00 uur kan er
geschaatst worden. Er wordt naar gestreefd de deelnemende kinderen omstreeks 17.00 uur weer op
het vertrekpunt af te leveren. De kosten voor deelneming aan dit evenement bedragen € 5 voor
leden van onze ijsclub en € 10,00 voor niet-leden. Per bus kunnen er 2 begeleiders gratis mee. Van
deze begeleiders wordt verwacht dat zij de kinderen zowel in de bus als op de ijsbaan begeleiden.
Opgave is tot 8 december mogelijk via deelnamelijsten. De deelnamelijsten kunt u vinden in het
lokaal van groep 8.
Stand van zaken acties primair onderwijs
De leerkrachten op onze school zijn van plan om op 12 december allemaal te gaan staken. Dat zou
betekenen dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind/kinderen vermoedelijk geen onderwijs
krijgt deze dag. Wilt u hier alvast rekening mee houden?
Na 5 december kunnen wij definitief zeggen of de stakingsactie op 12 december door zal gaan. We
houden u de komende tijd op de hoogte.

Procedure directeur St. Cyriacus
Tot de kerstvakantie is Juf Tamara het aanspreekpunt van de school en neemt zij de directietaken
over. Op de vacature voor een nieuwe directeur hebben 2 kandidaten gereageerd. De gesprekken
met beide kandidaten hebben inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment wordt er gekeken of een
match met één van de kandidaten kan worden gemaakt en hoe we verder gaan. We houden u
uiteraard op de hoogte!
Welkom op onze school
Er zijn weer een tweetal nieuwe kinderen op onze school begonnen!












Wees welkom
Cyriacusschool.

en

in groep 1. Wij wensen jullie een mooie en fijne tijd toe op de St.

