Jaargang 18
Nummer 14
Di 30 mei 2017

Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Agenda en activiteiten
- Kalender
- TSO 2017/2018 en diverse formulieren Tussenschoolse Opvang (TSO)
- Traktatie TSO + aanmeldstrookje
- Wandel3daagse + overzichtslijst begeleiding
Kalender
- Donderdag 1 juni schoolreisje groep 3 t/m 8
- Maandag 5 juni alle leerlingen vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
- 7, 8 en 9 juni wandel3daagse
- Zondag 18 juni Vaderdag
- 19 t/m 26 juni extra vakantieweek voor alle leerlingen
TSO 2017/2018
Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij ontvangt u de aanmeldingsformulieren voor de tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2017-2018.
Alle informatie over de TSO kunt u vinden in de overblijfbrochure die staat vermeld op de website www.cyriacus.nl,
onder het kopje ‘school’, ‘TSO’. Bij belangrijke wijzigingen wordt u geïnformeerd via nieuwsflits, e-mail of brief.
De prijzen voor een abonnement en een strippenkaart die in de overblijfbrochure staan vermeld, zijn de prijzen van
het schooljaar 2016-2017. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal worden bekeken of de prijs van het
overblijven zal stijgen voor de ouders die niet helpen bij het overblijven (dit geldt alleen voor gezinnen waarvan alle
kinderen op school zitten en waarvan de ouders niet helpen!). Dit is mede afhankelijk van het aantal ouders dat niet
helpt.
Het komend schooljaar hebben we ook weer overblijfkrachten nodig om het overblijven goed te laten verlopen. Wij
vragen aan alle ouders die gebruik maken van de overblijfmogelijkheid (zowel abonnement als strippenkaart) om
zich aan te melden als overblijfkracht!
Voor het komend schooljaar kunt u zich aanmelden als vaste- of incidentele overblijfkracht. Het streven is om de
vaste overblijfkrachten 1x per week in te plannen en de incidentele overblijfkrachten 1x 4 weken. Dit is mede
afhankelijk van het aantal ouders dat zich aanmeldt als overblijfkracht.
Sinds 2010 is een verklaring omtrent gedrag (VOG) wettelijk verplicht voor overblijfkrachten. Een verklaring omtrent
gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het
werken met kinderen. Elke overblijfkracht moet zelf bij de gemeente een VOG aanvragen. De aanvraagformulieren
ontvangt elke nieuwe overblijfkracht van de overblijfcoördinator. Het geld voor de VOG dient zelf voorgeschoten te
worden en kan later bij de penningmeester TSO gedeclareerd worden.
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Om uw kind(eren) op te kunnen geven voor het overblijven en om u aan te melden als overblijfkracht is het goed om
te weten welke middagen uw kind vrij is. Voor het komend schooljaar is dat:
Groep 1
: maandag, woensdag en vrijdag
Groep 2 t/m 4 : woensdag en vrijdag
Groep 5 t/m 8 : woensdag
Ouders die hun kind(eren) het komend schooljaar willen laten overblijven en/of willen helpen als overblijfkracht
worden verzocht de aanmeldingsformulieren uiterlijk
TSO.

9 juni in te leveren bij de leerkracht of de coördinator

Samen zijn wij als ouders verantwoordelijk voor een goede TSO voor onze kinderen. Overblijven is namelijk een
zaak van, voor en door ouders!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de coördinator TSO.
Met vriendelijke groet,
Coördinator TSO,
Saskia Diepman
Tel: 0529-430743/ E-mail: saskiadiepman@xs4all.nl

Zie hieronder voor diverse formulieren TSO.
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Aanmeldingsformulier overblijfkracht schooljaar 2017/2018
St. Cyriacusschool Hoonhorst
Hierbij meld ik mij aan als overblijfkracht voor het schooljaar 2017/2018.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
E-mail:
Bank- of Postbankrekeningnummer:
O

Ik kan vast overblijven (=minimaal 1x per week)

O

Ik kan incidenteel overblijven:

O
O

1x per 4 weken
2x per 4 weken

(Afhankelijk van het aantal ouders dat zich opgeeft om te helpen wordt bekeken of het mogelijk is om de incidentele
overblijfkrachten 1x per 4 weken in te plannen, bij te kort wordt iedereen vaker ingepland)
O

Ik wil GEEN vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het helpen bij de TSO

Vaste overblijfkrachten ontvangen per keer overblijven een vrijwilligersvergoeding van €8,00.
Incidentele overblijfkrachten ontvangen per keer overblijven een vrijwilligersvergoeding van €5,00.
(Hoogte vrijwilligersvergoeding onder voorbehoud)

Ik kan beslist niet op: (aankruisen wat van toepassing is)
O maandag
O dinsdag
O donderdag
O vrijdag
O Ik heb inmiddels een vrijwilligersovereenkomst ondertekend en ga hierbij akkoord
deze ook voor het schooljaar 2017/2018 te verlengen.
Indien u zich voor het eerst opgeeft als overblijfkracht wordt u verzocht om tevens de vrijwilligersovereenkomst in te
leveren.

Datum ……………………..
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Handtekening…………………………………….

Vrijwilligersovereenkomst tussenschoolse opvang St. Cyriacusschool Hoonhorst
De ondergetekenden:
De directeur van de St. Cyriacusschool te Hoonhorst en hierna te noemen vrijwilliger,
Naam en voorletters:…………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………….
Woonplaats:…………………………………………………………...,
verklaren een vrijwilligersovereenkomst te zijn aangegaan onder de
navolgende voorwaarden.
Artikel 1.
De vrijwilliger vangt aan met de werkzaamheden met ingang van:……………
Artikel 2.
De tijden zijn als volgt bepaald:
Maandag
Incidenteel: 11.50 tot 13.00 uur. Vast: 11.45 tot 13.00 uur.
Dinsdag
Incidenteel: 11.50 tot 13.00 uur. Vast: 11.45 tot 13.00 uur.
Donderdag
Incidenteel: 11.50 tot 13.00 uur. Vast: 11.45 tot 13.00 uur
Vrijdag
Incidenteel: 11.50 tot 13.00 uur. Vast: 11.45 tot 13.00 uur.
Artikel 3.
De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar.
Artikel 4.
De vrijwilliger ontvangt geen loon. De vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding.
Artikel 5.
Op deze vrijwilligersovereenkomst zijn de volgende regelingen en afspraken van toepassing:
- De vrijwilliger is op de hoogte van de gebruikelijke werkwijze en de geldende regels.
- De vrijwilliger handelt in de omgang met de kinderen conform de doelstelling van het overblijven en volgens
de overblijfregels.
- Als de vrijwilliger niet komt zorgt zij/hij zelf voor vervanging. Lukt dit niet dan licht zij/hij zo snel mogelijk,
maar minimaal 3 uur van tevoren, de coördinator in van zijn afwezigheid. In samenspraak met de
coördinator kan er een vervanger voor de vrijwilliger worden gezocht.
- De vrijwilliger neemt op verzoek van de coördinator deel aan overlegmomenten.
Artikel 6.
Er is met betrekking tot deze overeenkomst geen opzegtermijn. Wel wordt de vrijwilliger verzocht om beëindiging
van de taken minimaal twee weken van tevoren schriftelijk door te geven aan de coördinator.
Artikel 7.
De vrijwilliger verklaart een kopie te hebben ontvangen van deze vrijwilligersovereenkomst.
(Kopie ontvangt u van de coördinator na ondertekening directeur)
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op,
datum:………..……………..……., te .……….……………….
Vrijwilliger
(handtekening)
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Directeur St. Cyriacusschool
(handtekening)

Aanmeldingsformulier tussenschoolse opvang schooljaar 2017/2018
St. Cyriacusschool Hoonhorst
Ondergetekende wil met ingang van ……………… zijn/haar kind(eren) gebruik laten maken van de tussenschoolse
opvang (TSO) volgens de onderstaande opgave (aankruisen wat van toepassing is):
Voor- en achternaam kind

geb. datum

groep

ma

di

do

1)………………………….

……………

…….

O

O

O

O

2)………………………….

……………

…….

O

O

O

O

3)………………………….

……………

…….

O

O

O

O

4)………………………….

……………

…….

O

O

O

O

vr

O incidenteel met strippenkaart.

Huisarts:…………………………. Tel. nr. huisartsenpraktijk: ………………….
Tandarts:………………………… Tel. nr. tandartsenpraktijk:…………………..
Medische bijzonderheden (alleen invullen als de overblijfkracht hiervan op de hoogte moet zijn):
……………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende (en eventueel de medeopvoeder) is tijdens de tussenschoolse opvang te bereiken op de
onderstaande telefoonnummers:
Naam ouder/verzorger
………………………….
………………………….

Telefoonnummer
…………………
…………………

…………………
…………………

Mobiel

E-mail

......…………………..
………………………

………………………….
…………………
…………………
……………………....
Ondergetekende is op de hoogte van de overblijfregels en heeft die met het kind besproken.
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verplicht u zich als ouder/verzorger om belangrijke informatie en
wijzigingen in deze informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van het kind en de ouders/verzorgers als
mede belangrijke medische bijzonderheden door te geven aan de coördinator van de tussenschoolse opvang.

Datum:….….…………

Naam:……………
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Handtekening……………………………….

Traktatie Tussen schoolse opvang

Op donderdag 15 juni worden de kinderen die overblijven
getrakteerd op een bakje patat.
-

De kinderen die op donderdag vast overblijven
hoeven zich niet aan te melden.
De kinderen die niet op donderdag overblijven
kunnen zich hiervoor opgeven voor € 1.00 per kind.
De kinderen die nooit overblijven mogen komen. Je kunt je aanmelden en voor € 1.00 eet je een patatje mee
en blijf je over.

Wel zelf drinken meenemen!!!!!

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met
Cristel Peek
06-50571599
Janni Kogelman
06-46685448
Graag invullen en inleveren voor 2 juni bij Cristel Peek / Janni Kogelman of leerkracht samen met de euro per kind.

______________________________________________________________________________________________

Onze kinderen gaan op donderdag 15 juni een patatje eten op school
Naam kind:

Groep:

Naam kind:

Groep:

Naam kind:

Groep:

Naam kind:

Groep:

Graag invullen en inleveren voor 2 juni bij Cristel Peek/ Janni Kogelman of leerkracht samen met een euro per kind.
_______________________________________________________________________________________________
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Wandel3daagse
Dit jaar zal de Sint Cyriacusschool weer zeer goed vertegenwoordigd zijn tijdens de wandel3daagse. 75 kinderen
hebben zich opgegeven om mee te doen aan de reguliere wandel3daagse en 32 kinderen doen mee aan de
kabouterroute! Heel fijn dat er zoveel kinderen meedoen! Ook is er volop hulp aangeboden door ouders om mee te
lopen en/of te helpen bij de drinkpost. Hartelijk dank daarvoor!
Hieronder zie je informatie over de wandel3daagse.
Wanneer is de wandel3daagse?
De wandel3daagse is op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 Juni.
Hoe laat en waar gaan we verzamelen?
We verzamelen om 18.00 uur bij de NH kerk in Dalfsen, op het gras aan de kant van Restaurant: “Nikki’s”. Alle
groepen vertrekken om 18.15.
Op vrijdagavond vertrekken we vanaf de Trefkoele, de groepen 3 t/m 6 verzamelen weer om 18.00 uur. De groepen
7 en 8 verzamelen om 17.45. Zij gaan om 18.00 uur vertrekken ivm het defilé.
De kabouterroute op donderdag start om 18.25. Hiervoor gaan we om 18.15 verzamelen, bij de NH kerk, op het gras
aan de kant van Restaurant: “Nikki’s”
Routes:
Groep 3 t/m 6 lopen de korte afstand van ongeveer 7 kilometer. Groep 7 en 8 lopen de lang afstand van ongeveer 12
kilometer. Op de website www.wandel3daagse.nl zijn de routes te vinden.
Drinkpost:
De ouderraad zal weer met een “drink post” onderweg voor drinken en iets lekkers zorgen. Neem ook zelf nog iets te
drinken/eten mee voor onderweg!
Kleding:
Alle kinderen gaan in ons schoolshirt meelopen. De shirts worden op 6 Juni op school uitgedeeld. Graag je shirt op
maandag 12 Juni gewassen inleveren op school.
Vrijdag; defilé:
Op de vrijdag avond zullen alle groepen aan het einde van de route verzamelen, op het grasveldje bij de Molendijk,
vervolgens zullen we als 1 groep van de st Cyriacus het laatste deel van de route lopen en gezamenlijk binnenkomen!
We sluiten we de wandel3daagse af met een defilé vanaf de NH kerk richting de Trefkoele. Het defilé start om 20.15.
Bij de Trefkoele is tot slot de prijsuitreiking en voor elke deelnemer een traktatie. Wij hopen dat jij hierbij aanwezig
zult zijn, wie weet hebben we een prijs gewonnen!!!
Informatie voor de begeleiders:
Voor de begeleiders zijn er blauwe polo’s beschikbaar, zolang de voorraad strekt! Deze zullen iedere avond bij de
start worden uitgedeeld. Loop je meerdere avonden mee, neem dan je shirtje mee naar huis voor de volgende
avond.
Voor iedere groep is er een mapje met een lijst met deelnemers, de routes en de stempelkaart. Deze mapjes worden
op woensdag uitgedeeld en deze geef je door aan iemand die de volgende dag meeloopt. Als er niemand van het
groepje van de volgende dag aanwezig is, geef dan je mapje aan Marloes Jansen, Egbert Schmidt of aan mij! Wij
zullen ervoor zorgen dat het mapje de volgende dag weer bij de groep terecht komt.
Onder aan deze brief zie je de indeling van de ouders die meelopen. De ouders die helpen bij de catering of bij het
uitdelen van de bloemen, krijgen nog een apart bericht van mij.
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EHBO tips:
- Draag goed passende schoenen en sokken van ademend materiaal.
- Draag geen voetsokjes!
- Snel last van blaren? Zorg zelf voor compeed.
- Contoleer elke avond op teken.
Vragen?
Als je een vraag hebt kun je deze stellen aan: Anja Klein. (06-83643740) Of voor de kabouterroute aan Marloes
Jansen (06-21606303) Dit mag ook via een WhatsApp bericht.
Vriendelijke groet en veel wandel plezier!
De ouderraad.
Overzicht begeleiding

Begeleiding groep 3
Woensdag
Ingrid Diepman
Robert de Vries
Karin Schuurman

Donderdag
Alfons Mars
Rob of Ellen Kortstee
Christel Peek

Vrijdag
Kirsten van der Pavert
Erik Schroten
Astid Hutten

Begeleiding groep 4
Woensdag
Ivonne Bonder
Mariejan v/d Vechte
Jolanda Veldman
Jolanda Eijkelkamp

Donderdag
Chantel Zeilstra
Elena Poppe
Cyndi Trip
Sonja Kleinmeulman

Vrijdag
Jolanda Roord
Henriette Hulleman
Robert of Iris Nijhout
Ester Vugts

Begeleiding groep 5
Woensdag
Marloes Jansen
Christel Peek
Rob Kortstee
Chantel Zeilstra

Donderdag
Wendy Schaake
Astrid Nijhout
Patricia Vreeswijk

Vrijdag
Jolanda Veldman
Astrid Nijhout
Patricia Vreeswijk

Begeleiding groep 6
Woensdag
Lianne Ulkeman
Sabine of Eric Rienties
Fiona ter Braak
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Donderdag
Astrid Hutten
Sabine of Eric Rienties
Ilona Schroten

Vrijdag
Sonja Jonkers
Ingrid Diepman
Ilona Schroten

Begeleiding groep 7
Woensdag
Eddy Neijensteijn
ouders van Milan Mars (1)

Donderdag
Robert de Vries
Eddy Neijensteijn
Ingrid Diepman

Vrijdag
ouders Milan Mars (1)
Eddy Neijensteijn
Jolanda Eijkelkamp

Begeleiding groep 8
Woensdag
Jolanda Roord
Wendy Schaake
Michiel de Ruiter

Donderdag
ouders van Bibi Mars (1)
Esther Diepman
Jolanda Eijkelkamp

Vrijdag
Esther Diepman
Gerard Boekel

catering
Woensdag 8 juni

Donderdag 9 juni

Vrijdag 10 juni

Vanessa Hoekstra
Wendy Eijkenaar
Henriette Hulleman

Fenna
Wendy Eijkenaar
Saskia Diepman

Fenna
Vanessa Hoekstra
Marianne Maat

Bloemen uitdelen
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Donderdag 8 juni Kabouterroute

Vrijdag 9 juni

Marloes jansen

Marloes Jansen
Fiona ter Braak

