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Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we naar onze website (www.cyriacus.nl) en facebookpagina.

Agenda/activiteiten de komende periode:
datum

activiteit

10 oktober
10 oktober
11 oktober
15 oktober
17 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
week van 29 oktober

dag van de duurzaamheid
trefbaltoernooi gr. 5/6
Cyriacus mini-festival met inloop (14.00 uur)
uitreiking Vierkeerwijzer-bordje
klassenshow gr. 1/2
groep 1 t/m 4 vrij
herfstvakantie
hoofdluiscontrole
juf Tamara en meester Eric afwezig i.v.m. studiereis

Cyriacus mini-festival
Het programma van donderdag 11 oktober is al steeds meer gevuld. Alle groepen krijgen in de
ochtend twee workshops met als onderwerp slagwerk, dans, rap of beeldend. Na de middag krijgt de
bovenbouw een gastles van Wim Schrijver over het DNA van Dalfsen. De beeldende workshops
worden gegeven door Ingrid Mertens, plaatselijk kunstenares.

In het kader van “Kom erbij” bent u donderdag 11 oktober vanaf 14.00 uur
hartelijk welkom om te bekijken wat we gedaan en geleerd hebben.

Kom erbij!
Inloop voor ouders en andere belangstellenden
bij het
donderdag 11 oktober
14.00-15.00 uur
Alle groepen staan op het podium
en er is in het gebouw en de klassen van alles te bekijken
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Dag van de duurzaamheid
Op 10 oktober is het de dag van de duurzaamheid. In alle klassen wordt een verhaal voorgelezen
over duurzaamheid. In de onderbouw komt Klazien Broeks. In de bovenbouw Frederique van den
Kastelen. Na het voorlezen gaan ze in gesprek met de kinderen.

Vierkeerwijzer

Maandag 15 oktober om 8.30 uur komt Marco Bastmeijer het officiële
Vierkeerwijzer bordje uitreiken zoals we u al hebben bericht.
U bent van harte welkom bij het feestje dat we gaan vieren. Het team zal op een
ludieke wijze de acht intelligenties presenteren.
De wethouder van onderwijs, Jan Uitslag, en de directeur van de stichting
mijnplein, Louis Zijderveld, zijn ook aanwezig bij dit bijzondere moment. De
eerste Vierkeerwijzer-school in de gemeente Dalfsen is iets waar we heel trots
op kunnen en mogen zijn!

Komt u ook 15 oktober 8.30 uur?
Meer informatie over Vierkeerwijzer vindt u op onze website en op www.vierkeerwijzer.nl

Juf Hilde geeft gym
De komende periode zal juf Hilde Elshof op een aantal woensdagen de gymlessen verzorgen in de
groep 3/4, 5/6 en 7/8. Juf Hilde heeft in het verleden stage gelopen op onze school en is ondertussen
afgestudeerd leerkracht. Ze heeft de sportopleiding gevolgd en zocht nog een stageplek om lessen
voor de gymopleiding voor basisschoolleerkrachten te geven. Ze is van harte
welkom bij ons.

Herfstvakantie en vrije dag groep 1 t/m 4
Vrijdag 19 oktober heeft groep 1 t/m 4 een extra ochtend vrij. Vanaf maandag
22 oktober begint de herfstvakantie voor alle groepen. Na de vakantie starten
we maandag 29 oktober met de hoofdluiscontrole.

Studiereis
Juf Tamara en meester Eric gaan met het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht op studiereis
naar Edingburgh, Schotland. Daar gaan ze met name kijken hoe de leerlingzorg is geregeld en wat we
kunnen leren voor ons eigen onderwijs. We hopen op een leuke en leerzame trip. Voor juf Tamara is
er deze week in de kleutergroep inval aangevraagd.

Jaarverslag 2017-2018
Het jaarverslag over vorig schooljaar heeft u via uw
oudste kind op papier gekregen. Hij is ook op onze
website te vinden en is als bijlage meegestuurd bij de
nieuwsflitsen.

Wecycle
De inzamelactie loopt nog tot half november. Kleine elektrische apparaten met stekker kunnen in de
doos bij de ingang. De eerste doos is al bijna vol.
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Open dag muziekschool (ingezonden)
Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert Muziekschool Pianoforte een open dag in Dalfsen.
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Informatieavond pleegzorg (ingezonden)
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