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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 februari 2015
- Open huis St.Cyriacusschool vrijdag 6 februari
- Video blik op handvaardigheid, muziek en drama groep 1 t/m 8 St.Cyriacusschool
- Kleding - en schoeninzameling ZEGT ’T VOORT…ZEGT ’T VOORT…ZEGT ’T VOORT
- Acties leerlingenraad
- Sport & beweegnieuws ‘februari’
Agenda/activiteiten januari 2015
- Vrijdag 30 januari: kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het 1e rapport
- Vanaf maandag 2 februari mogelijkheid voor rapportgesprek op aanvraag
- Vrijdag 6 februari: Open huis voor ouders met jonge kinderen op de St.Cyriacusschool om 08.30 uur
- Vrijdag 13 februari continurooster voor groep 5 t/m 8. Deze kinderen zijn i.v.m. de
kindercarnavalsmiddag om 14.00 uur vrij.
- Weekend van zaterdag 14 februari Carnavalsweekend
- Dinsdag 17 februari zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. foekepotten
- Woensdag 18 februari Aswoensdag (start Vastentijd)
- Vrijdag 20 februari zijn alle kinderen de gehele dag vrij i.v.m. een teamnascholing
- Maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari Krokusvakantie
Open huis St.Cyriacusschool vrijdag 6 februari
Op vrijdag 6 februari zet de St.Cyriacusschool om 08.30 uur haar deuren open met als doel om (nieuwe)
ouders, die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind, in de gelegenheid te stellen kennis te maken
met de school.
De directeur zal belangstellende ouders en kinderen ontvangen en rondleiden en hen informeren over
onderwijskundige zaken. We gaan zeker bij groep 1 en 2 kijken waar juffrouw Tamara de ouders zal
ontvangen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor het stellen van vragen.
Ouders kunnen natuurlijk ook op internet (www.cyriacus.nl) informatie over de school inwinnen. Een bezoek
aan de “open dag” geeft echter een betere indruk van de sfeer en werkwijze op onze school.
Ouders als ambassadeurs
De beste ambassadeurs van de school zijn natuurlijk onze ouders. Zij kunnen andere ouders overtuigen, dat
het goed vertoeven is voor kinderen op de St. Cyriacus. Immers, ouders zijn ervaringsdeskundigen. Zij zijn
helemaal op de hoogte van het pedagogisch- en onderwijskundig klimaat op onze school.
We roepen onze ouders op tot een actieve “mond op mond reclame” om geïnteresseerde ouders in hun
omgeving te overtuigen van de hoge kwaliteit op onze school. Het motto zou kunnen luiden:
“Vertel aan anderen wat allemaal goed gaat op de St.Cyriacus!
We hopen op uw medewerking!
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Videopresentatie blik op handvaardigheid, muziek en drama groep 1 t/m 8 St.Cyriacusschool
Vanuit mijn school (Katholieke Pabo Zwolle) heb ik de opdracht gekregen een ‘footprint’ achter te laten op
de St. Cyriacusschool. Inmiddels heb ik de eerste ‘footprint’ afgerond in de vorm van een videopresentatie.
Ik zal in het kort beschrijven hoe deze video tot stand is gekomen.
Er is een video gemaakt samen met de leerlingen en de leerkrachten. In deze video, die ongeveer om de 5
weken zal worden gemaakt, wordt het werk van de leerlingen op de drie vakgebieden muziek, drama en
handvaardigheid getoond. Deze video kunt u thuis met uw kind(eren) bekijken. Zo krijgt u meer zicht op wat
er allemaal op de St. Cyriacusschool gebeurt ten aanzien van de kunstvakken. De video wordt tevens in de
klas getoond. De leerkracht gaat samen met de leerlingen op de video (en dus op het gemaakte werk)
reflecteren.
De video is tot stand gekomen door het samen voegen van allerlei foto’s. Elke week krijgt één groep de een
fotocamera. Gedurende deze week maakt de leerkracht (of de leerlingen) ongeveer 10 foto’s verspreid over
de vakken muziek, drama en handvaardigheid. Nadat alle groepen zijn geweest, maak ik (eventueel met de
leerlingen) een video van de foto’s. Er wordt een muziekje onder de video geplaatst. De eerste
videopresentatie (film 1) is sinds donderdag 29 januari 2015 op een youtubekanaal geplaatst en heet:

St Cyriacusschool film 1, fotopresentatie handvaardigheid, drama en muziek.
Dit is de link: http://youtu.be/VL-Mzlgevtg
U kunt ook zoeken op youtube onder St.Cyriacusschool
Met deze opdracht wil ik bereiken dat leerlingen en leerkrachten meer mediawijs worden. Tevens wil ik
bereiken dat er meer gereflecteerd gaat worden.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Jorie Otten (student/meester groep 5 & 6)
Kleding - en schoeneninzameling ZEGT ’T VOORT…ZEGT ’T VOORT…ZEGT ‘T VOORT
Stichting Humantex zamelt vanuit maatschappelijke dienstverlening gebruikte kleding en schoenen in, die
hun weg grotendeels vinden naar Oost- Europa en Afrika.
In overleg met de ouderraad van de school hebben wij besloten dit schooljaar mee te doen met deze
inzamelactie.
Van 26 maart t/m 1 april 2015 staat de container voor de school en kunnen kleding en schoenen gestort
worden. Elk gezin krijgt te zijner tijd 2 plastic zakken, zodat u uw schone en draagbare kleding goed gesloten
kan inleveren. Uiteraard kunt u hier ook andere plastic zakken voor gebruiken. Het belangrijkste is dat de
zakken in verband met vervoer goed afgesloten zijn. Schoenen dienen overigens stevig gepaard ingeleverd te
worden. Op donderdag 2 april wordt de container opgehaald.
We krijgen als school minimaal 12 euro ct. per kilo. Met het geld dat dit voor de school oplevert willen we
leesboeken voor onze kinderen aanschaffen om onze schoolbibliotheek in wording van een grotere collectie
actuele leesboeken te voorzien.
Deze kleding – en schoeninzameling wordt ook in het dorpsblad gepubliceerd, zodat ook dorpsgenoten
kleding en schoenen kunnen storten. ZEGT ’T VOORT…ZEGT ‘T VOORT
Acties leerlingenraad
Hieronder willen we schetsen waar onze leerlingenraad zoal mee bezig is.
De leerlingenraad is dit schooljaar onder andere bezig met het organiseren van verschillende wedstrijdjes.
Zo is er dit schooljaar een ‘zomerfoto leeswedstrijd’ georganiseerd en is er in alle groepen door de
juf/meester een groepswedstrijd georganiseerd. De volgende wedstrijd die de leerlingenraad organiseert is
een Rara haren wedstrijd. Deze vindt plaats op vrijdagochtend 13 maart. Alle kinderen en leerkrachten
strijden wie er deze ochtend met de gekste haren bijloopt.
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De leerlingenraad zorgt er ook dit jaar weer voor dat elke groep een klassenshow voorbereid. Ouders krijgen
uiteraard een uitnodiging van de juffrouw of meester om de klassenshow waar uw kind in mee speelt als
publiek bij te wonen.
De leerlingenraad vindt dat er nog steeds te veel afval te vinden is op ons schoolplein. Om er zorg voor te
dragen dat er nog minder afval op het schoolplein rondzwerft worden er op korte termijn in ieder geval 2
nieuwe vuilnisbakken geplaatst. De leerlingenraad heeft al nagedacht waar deze moeten staan.
De kratten waar het speelgoed van de klas voor het buiten spelen in wordt bewaard zijn bij veel groepen
stuk. Deze worden daar waar nodig vervangen.
De leerlingenraad houdt u op de hoogte wat betreft de voortgang van lopende actiepunten.
Het verslag van de bijeenkomsten met de leerlingenraad kunt u inzien op onze schoolwebsite
www.cyriacus.nl onder de button, school, leerlingenraad.
Sport & beweegnieuws ‘februari’
In de maand februari staan op school de sporten judo, handbal en basketbal in de spotlights.
Tijdens een reguliere gymles zullen de leerlingen uit de groepen 7 & 8 een
‘handbaltraining’ voorgeschoteld krijgen door handbalvereniging SV Dalfsen, als oefening
voorafgaand aan het schoolhandbaltoernooi op 4 maart. Daarnaast kunnen kinderen na
schooltijd kennismaken met judo en basketbal:

Judo cursus voor gr. 3 t/m 8 op maandag 2, 9 en 16 februari van 16.15 – 17.00 uur. Locatie: Trefkoele+
(bovenzaal) – Kosten € 3,00
Basketbal clinic (verzorgt door profbasketballers) voor gr. 4 t/m 8 op woensdag 11 februari van 14.00 – 15.00
uur. Locatie: Trefkoele+ hal 2A – Kosten € 3,00
Als uw kind wil meedoen aan één van deze sporten, kunt u hem /haar aanmelden door vóór 6 februari een
mailtje te sturen met naam, school, groep en sportkeuze naar: w.vanlenthe@dalfsen.nl
In een volgende nieuwsflits informeren we u over bepaalde onderwijskundige ontwikkelingen in de
school.
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