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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 juni 2015
- Personeel
- Luizenouders
- Vragenlijst ouders
- Feestelijke opening bibliotheek op school
Agenda/activiteiten juni 2015
- 17, 18 en 19 juni schoolkamp groep 8.
- Ma 22 juni schoolrapport 2 mee
- Wo 24 juni uitstapje groep 1 / 2 naar de Moezenbelt
- Vrij 26 juni Eindejaarsviering in de kerk om 08.45 uur met medewerking van pastor Lonneke.
- Vrij 26 juni ouderbedankmorgen in de speelzaal van de school. Circa 09.30 uur.
- Ma middag 29 juni doordraaimoment (kennismaken nieuwe leerkracht)
- Di 30 juni afscheidsmusical groep 8
Personeel
Zoals u vast al wel heeft gehoord hebben Juffrouw Monique en haar man Danny hebben op 17 mei een zoon
gekregen. Hij heet Jesse. Ondanks dat Jesse 4 weken vroeger is geboren dan verwacht gaat het met Jesse en
met moeder uitstekend. Adresgegevens: Danny en Monique, Rostock 5, 8052 BR Hattem.
Monique geniet nu nog een poos van haar zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof. Op
maandag 5 oktober 2015 hervat ze haar werk weer als groepsleerkracht op de St.Cyriacusschool.
Het zwangerschapsverlof van juffrouw Karin gaat in op maandag 17 augustus. Aangezien ze na haar
zwangerschap volledig ouderschapsverlof opneemt hervat ze haar werk weer begin februari 2016.
Juffrouw Sanne is ook in blijde verwachting. De verwachting is dat ze na de
herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaat.
Juffrouw Tamara gaat trouwen
Op vrijdag 26 juni gaan juffrouw Tamara en Thies trouwen. Tussen 15.30 uur
en 15.45 uur stappen juffrouw Tamara en Thies getrouwd en wel het
gemeentehuis in Dalfsen uit. Ze zal de aanwezigheid van ouders van de
St.Cyriacusschool op dat tijdstip zeer kunnen waarderen. Na de plechtigheid
in het gemeentehuis organiseert juffrouw Tamara voor de kinderen uit groep
1 / 2 een kinderreceptie.
Hierbij de adresgegevens van juffrouw Tamara en Thies mocht u een kaartje
willen sturen. Plaatskamp 20, 7721 WS Dalfsen.
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Luizenouders
Om in schooljaar 2015/2016 zorg te dragen dat alle kinderen op de Sint Cyriacusschool zoveel mogelijk
luizenvrij zijn, helpt het als ze regelmatig op school gecontroleerd worden door de luizenouders. De groep
luizenouders is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar versterking. Welke ouders willen helpen bij deze
luizencontrole? Naar alle waarschijnlijkheid zal de controle telkens na een vakantie op woensdag of vrijdag
plaatsvinden. Wilt u zich opgeven als luizenouder? Wilt u eerst nog meer informatie? Ik verwijs u graag naar
Annet Eijkelkamp. Zij is de coördinator. Haar mailadres is: a.eijkelkamp@hotmail.com
Vragenlijst ouders
Op dit moment hebben 27 van de 75 gezinnen de vragenlijst gescoord waarvoor dank. Dat is een percentage
van 36%. Alle 75 gezinnen hebben op één van de bij ons bekende mailadressen op dinsdag 26 mei een mail
gehad met een uitleg en de link naar de vragenlijst. Zie hieronder voor de uitleg.
Eens in de vier jaar vragen wij diverse doelgroepen hoe zij tegen ons onderwijs aankijken. We bevragen de
ouders, leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle leerkrachten. De beleidsterreinen die de onderwijsinspectie het
meest belangrijk vindt zijn opgenomen in de vragenlijsten. De vragenlijst voor ouders is weggezet onder alle
75 gezinnen van onze school. U heeft tot en met vrijdag 12 juni 2015 de mogelijkheid om de vragenlijst te
scoren. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen op school de gelegenheid om de vragen te scoren.
U kunt overigens tussentijds gegevens opslaan, zodat u eventueel op een ander moment de vragenlijst verder
kunt afmaken.
Sluit u, na de laatste vraag, het onderzoek af, dan kunt u daarna niets meer wijzigen. De antwoorden worden
direct verwerkt in het totale
overzicht van resultaten. De
uitkomsten gebruikt de school om
het schoolplan 2015-2018 planmatig
te vullen met verbeterpunten. We
zullen de belangrijkste conclusies en
de voorgenomen acties uiteraard te
zijner tijd terugkoppelen in de
nieuwsflits.
Om een reëel beeld te krijgen van
de gemiddelde ouder van de
St.Cyriacusschool hopen we
uiteraard dat nog meer gezinnen de
moeite nemen om de vragenlijst te
scoren. Ieders mening telt!!
Feestelijke opening Bibliotheek op school

De voorbereidingen voor het openen van de bibliotheek op school zijn in volle gang. Als 1 van de eerste
basisscholen binnen de gemeente Dalfsen opent de Sint Cyriacusschool de bibliotheek op school.
Zoals reeds eerder aangekondigd is een groot deel van de jeugdcollectie van de bibliotheek nu
ondergebracht op onze school en is aangevuld met onze eigen opgebouwde collectie boeken.
Op vrijdag 19 juni gaan we direct om 08.30 uur de bibliotheek op school feestelijk openen. Ook ouders zijn
hier uiteraard van harte voor uitgenodigd. Er komt die ochtend onder andere een schrijver op bezoek. Hij
heet Hans Post en heeft divers jeugdboeken geschreven. Zelfs de burgemeester en zijn vrouw zijn
uitgenodigd voor de officiële opening van de bibliotheek op school………. Graag tot dan!
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