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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Agenda en activiteiten
- Kalender
- Opbrengst Vastenaktie
- Informatie digitaal intekenen voor de oudergesprekken op ma 15 en di 16 mei 2017
- Kunst om Dalfsen

Kalender
 Vrijdag 5 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. vieren van Bevrijdingsdag.
 Ma 8 mei overleg Medezeggenschapsraad en Ouderraad om 20.00 uur in de school.
 Vrijdag 12 mei inloopmoment voor ouders vanaf 11.30 uur.
 Zondag 14 mei Moederdag.
 Ma 15 mei en di 16 mei voortgangsgesprekken groep 1 t/m 6.
 Zondag 21 mei viering Eerste Heilige Communie voor de leerlingen van groep 3 en 4 om 09.00 uur in de
Cyriacuskerk.
 Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart.
Opbrengst Vastenaktie
Tijdens de schoolpaasviering op donderdag 13 april is het gespaarde geld voor de Vastenaktie overhandigd aan Lucia
Kroes. Lucia heeft laten weten dat de leerlingen een bedrag van € 412,50 bij elkaar hebben gespaard. Dit geld komt
ten goede aan schoolproject in Olusentu in Kenia.
Lucia bedankt iedereen voor de financiële bijdrage ook namens de kinderen van de school in Olusentu.
Asante sana (hartelijke dank).
Informatie digitaal intekenen voor de oudergesprekken op ma 15 en di 16 mei 2017
Op ma 15 en di 16 mei staan de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 6 gepland. In het gesprek wordt de
voortgang en ontwikkeling van uw kind besproken. Deze gespreksronde is zonder de aanwezigheid van leerlingen.
Mark Toonen (ouder van school), beheerder en ontwikkelaar van het systeem voor het digitaal intekenen, zet het
systeem op vrijdag 5 mei 2017 open, zodat u zich kunt intekenen voor de gesprekken. U ontvangt van hem een mail
met uw inlogcode. Bewaart u deze code goed, want dit is een vaste code waarmee u elke keer opnieuw kunt
inloggen voor het digitaal intekenen van de oudergesprekken.
De school bedankt Mark ook via deze weg voor het beschikbaar stellen van zijn kennis en kunde voor de school.
Indien u zijn mail niet ontvangen heeft of u als u tegen problemen aanloopt met het inloggen of het intekenen kunt u
het best contact zoeken met Mark Toonen. Zijn mailadres is: info@marktoonen.nl
Ouders met een kind in groep 1 en 2 en/of een kind in groep 3 en 4 kunnen zich inschrijven op ma 15 en op di 16
mei.
Ouders met een kind in groep 5 kunnen zich inschrijven op ma 15 mei en ouders met een kind in groep 6 kunnen zich
inschrijven op di 16 mei.
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De ouders met een kind in groep 7 worden op woensdag 28 juni 2017 uitgenodigd door de leerkrachten van groep
7/8. Naast de prestaties in de klas, de gedragskenmerken van het kind, zijn dan ook de opbrengsten van de cito
toetsen vanuit ons leerlingvolgsysteem in kaart gebracht, zodat de leerkrachten van groep 7/8 een zo gefundeerd
mogelijk voorlopig schooladvies kunnen geven. Ook de leerlingen van groep 7 worden voor dit gesprek uitgenodigd.
Kunst om Dalfsen
De Sint Cyriacusschool zet ook haar schooldeuren open en
doet mee aan het Kunst en Cultuurweekend op 6 en 7 mei.
Op het leerplein van de school zijn er diverse
kunstwerkstukken te bewonderen gemaakt door de
leerlingen van groep 1 t/m 8. Er zijn leerkrachten van de
school aanwezig voor eventuele uitleg. U bent net als alle
andere geïnteresseerden van harte welkom.
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