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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 in januari 2016 (zie ook schoolkalender)
- Proost op het nieuwe jaar
- Driekoningen
- 2e thema 4Xwijzer
- Vernieuwde schoolregels
- Sports4Kids
- Cito’s
- Open huis Sint Cyriacusschool vrijdag 19 februari 2016
Agenda/ activiteiten in januari 2016 (zie ook schoolkalender)
- Vanaf ma 4 januari start 2e thema
4Xwijzer.
- Vanaf ma 11 januari afname
tussentoetsen Cito
- Vanaf maandag 11 januari afname
Avi leestoetsen (technisch lezen)
in groep 4 t/m 8.
- Wo 20 januari inloopmoment
ouders groep 1 t/m 8 12.00 uur
- Ma 25 januari 20.00 uur 4e
vergadering
medezeggenschapsraad
Proost op het nieuwe jaar
Op maandag 4 januari hebben de
leerkrachten in de eigen groep geproost
met de kinderen op het nieuwe jaar. De
‘echte’ kinderchampagne mocht hierbij
natuurlijk niet ontbreken. Hiernaast groep
3/4 aan de ‘borrel’.
Driekoningen
Op woensdag 6 januari hebben we als
katholieke school aandacht besteed aan
Driekoningen. Driekoningen is een
katholieke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Met dit feest wordt de ‘Kerstkring’ van twaalf
dagen afgesloten. Deze Kerstkring begint met de nachtmis op kerstavond.
De drie koningen zijn de drie Wijzen uit het kerstverhaal die geschenken aanbieden ter ere van de geboorte
van het Koningskind.

1

In sommige landen (waaronder Spanje en Frankrijk) en
provincies (Noord Brabant en Limburg) wordt Driekoningen
nog steeds uitvoerig gevierd. Veel kinderen in Limburg en
Brabant gaan zingend langs de deuren en halen daarmee
snoepjes op.
Hoe hebben wij Driekoningen op school gevierd?
Per groep kreeg elk kind op woensdag 6 januari een stukje
boterkoek (Koningskoek). In 1 stukje koek was een boon
verstopt. Wie het stuk koek had met de boon erin mocht die
dag de Koning (in) zijn en een beetje de baas zijn. De in
totaal 5 koningskinderen mochten die dag bijvoorbeeld
bepalen welk spel er met de gymles werd gespeeld,
mochten de meester of juffrouw met alles helpen, of
zomaar een leuk spelletje voor in de klas bedenken. Meester
Ruben zorgde als een echte dienaar voor wat te drinken en
wat lekkers voor de koningen tijdens de les.
Juffrouw Tamara was de gelukkige onder de leerkrachten en
mocht als enige leerkracht die dag Koning(in) zijn. Zij werd
getrakteerd op een heel groot stuk taart. Zie hiernaast de
foto van de Koningen.
2e thema 4Xwijzer
Vanaf maandag 4 januari zijn we in de groepen begonnen met het 2e thema van 4Xwijzer.
Wat is ook al weer 4Xwijzer?
Een thema 4Xwijzer omslaat meestal een periode van 3 weken. Per week verzorgt
de leerkracht één leerkracht gebonden (geschiedenis)les. Op basis van een gekozen
thema worden er vijf hoofdvragen geselecteerd door de leerkracht. De
hoofdvragen zijn afgeleid van de kerndoelen die behaald moeten worden. Deze
hoofdvragen staan centraal in het (geschiedenis) thema.
Per thema zijn er tips en handreikingen voor de leerkracht. Er is echter geen kant
en klare handleiding voor de leerkracht. De leerkracht is zelf de lesontwerper en
dient er zorg voor te dragen dat onder andere op basis van de leerkracht gebonden lessen de vijf
hoofdvragen beantwoord worden.
Daarnaast werken de leerlingen 2 tot drie keer aan verschillende opdrachtkaarten. Met deze
opdrachtkaarten werken de leerlingen verder over het thema. De opdrachtkaarten zijn gemaakt op basis van
verschillende intelligenties.
Het model 4Xwijzer werkt met vier stappen.
V = Vragen. De vijf hoofdvragen staan centraal.
I = Ik.
Wat weet ik al en wat zou ik willen weten? In deze stap is het belangrijk de leerlingen bij het onderwerp te
betrekken om uiteindelijk nog meer diepgang te creëren.
E = Experimenteren en Ervaren.
Binnen de thema’s wordt ruimte gegeven aan de verschillende talenten van de leerlingen. Het creëren van
een rijke leeromgeving is hier belangrijk.
R = Resultaat en Reflectie.
De vijf hoofdvragen moeten beantwoord worden en op basis van de uitgewerkte opdrachtkaarten wordt een
presentatie verzorgd door de leerlingen. Wat ging goed? Wat kan de volgende keer beter?
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Groep 1/2 werkt aan het thema Het ziekenhuis.
Groep 3/4 werkt aan het thema Vogels in de winter.
Groep 5/6 werkt aan het thema

en groep 7/8 werkt aan het thema

Op het inloopmoment op woensdag 20 januari zullen de kinderen vast en zeker het nodige over het thema
laten zien en vertellen.
Vanuit onderzoek door meester Ruben blijkt dat 4Xwijzer de leeromgeving voor de kinderen verrijkt. De
kinderen en leerkrachten spreken uit dat door 4Xwijzer er onder andere meer ruimte is voor samenwerking,
kinderen meer kunnen werken aan eigen talenten, kinderen meer zelf kunnen kiezen, er meer materialen en
activiteiten gebruikt en/of gekozen kunnen worden, er meer ruimte is om onderzoekend bezig te zijn,
kinderen meer creatief bezig kunnen zijn, de computer meer wordt ingezet.
De school denkt dat kinderen hierdoor weer meer nieuwsgierig worden voor het (geschiedenis) onderwijs.
En dat willen we natuurlijk!
Vernieuwde schoolregels
Onze nieuwe 5
schoolregels zijn in het
bijzijn van alle kinderen
officieel onthuld. Uiteraard
waren de burgemeester en
zijn vrouw bij dit plechtige
moment aanwezig.
Voorheen had de school 10
schoolregels. Deze zijn
verenigd tot 5 ‘nieuwe’
regels. Onze 5 schoolregels
zijn:
1. Iedereen hoort
erbij (voor groot en
klein willen we
aardig zijn);
2. Wees zuinig en
netjes (alle dingen
hebben een doel,
er netjes meer
omgaan is cool);
3. Let op je taalgebruik (gewoon praten oké, schreeuwen en schelden: nee!);
4. Eerlijkheid duurt het langst (vertel eerlijk wat je ziet en hoort, dan ben je te vertrouwen op je
woord);
5. We doen ons best (wij laten duidelijk merken, dat wij goed kunnen spelen en werken).
Mariëlle Reuvekamp (moeder van Teun en Suze Poppe) was de speciale gast bij de onthulling. Mariëlle heeft
namelijk de tekeningen bij de nieuwe schoolregels gemaakt. We hebben haar met alle kinderen heel
hartelijk bedankt voor het tekenen van de 5 nieuwe schoolregels.
De poster met schoolregels hangt in de gang en de regels zijn als losse posters in de groepen aanwezig, zodat
de regels met regelmaat benadrukt kunnen worden.
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Sports4Kids gaat weer van start! (de flyer is ook op de schoolwebsite
geplaatst)
Sports4Kids start voor alweer het 4e jaar in Dalfsen. Sports4Kids is een
naschools sportprogramma dat u kind de mogelijkheid geeft om kennis te
maken met de verschillende sporten die Dalfsen rijk is! Deze lessen zijn ter
kennismaking voor zowel kinderen die een sport zoeken als ook voor kinderen die al een sport beoefenen.
Kinderen krijgen dé kans om eens een ‘kijkje in de keuken’ bij een (andere) sport te nemen. Natuurlijk is het
niet verplicht om vervolgens lid te worden, maar het mag wel.
Dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe sporten toegevoegd zoals free-running, EK-voetbal en basketbal.
Maar ook met sporten zoals paardrijden, hockey, judo, badminton en volleybal kan kennisgemaakt worden.
De kosten van de lessen worden bewust laag gehouden en variëren van €1,- per les tot €5,- voor een
speciale clinic. Om bewegen na schooltijd te stimuleren mogen kinderen, die zich opgeven voor vier of meer
sporten, deze gratis volgen bij Sports4Kids. Daarnaast zorgt het jeugdsportfonds ervoor dat kinderen die
hieronder vallen gratis mogen deelnemen.
Natuurlijk is bewegen gezond, zorgt het voor een actieve leefstijl en een goede motorische ontwikkeling,
maar het bouwt ook fysieke (en mentale) weerstand op en kinderen leren sociale eigenschappen door met
andere kinderen te bewegen. Kortom, er blijven weinig goede redenen over om niet mee te doen.
Het naschoolse sportprogramma is te vinden in de meegestuurde bijlage ‘Sports4Kids 2016’. Ik zou u als
ouders /verzorgen willen aanmoedigen om samen met u kind de folder door te nemen. Opgave is mogelijk
door een mailtje met naam, school, groep en de keuze van activiteite(n) te sturen naar
w.vanlenthe@dalfsen.nl
Sportieve groet, William van Lenthe (buurtsportcoach)
Cito’s
Vanaf maandag 11 januari nemen we in de groepen de cito toetsen af. Cito toetsen zijn landelijk
genormeerde toetsen. Deze toetsen worden twee maal per jaar, in januari en in juni, afgenomen en vormen
een onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Bij het eerste en tweede rapport ontvangt u als ouder ook een
uitdraai van de door uw kind gescoorde CITO toetsen.
Ten eerste spreken we hier uit dat we de CITO toets zien als een momentafname.
We gaan niet expliciet trainen voor de CITO toetsen, maar bereiden de kinderen wel enigszins voor op de
vraagstelling in de CITO toetsen. De vraagstelling is toch soms wel duidelijk anders dan dat ze vanuit de
methode gewend zijn, vandaar.
Ook u kunt uw kind thuis voorbereiden op de vraagstelling. Op bijvoorbeeld www.citotrainer.nl kunt u
allerlei schoolvakken oefenen.
We maken van het woord CITO op onze school helemaal geen groot thema, maar verwachten wel van
kinderen een bepaalde toetshouding. Hier praten de leerkrachten van tevoren ook met de kinderen over.
Tijdens de verschillende groepsbesprekingen in februari wordt er onder leiding van de intern begeleider
samen met de directeur en de leerkracht(en) ingezoomd op de behaalde Cito resultaten. Dit alles met één
hoofddoel: de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en daar waar nodig verbeteren.
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Open huis St.Cyriacusschool vrijdag 19
februari 2016
Op vrijdag 19 februari zet de
St.Cyriacusschool 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 samen met juffrouw
Tamara belangstellende ouders en
kinderen ontvangen en rondleiden en hen
informeren over onderwijskundige zaken.
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!

Het team van de St. Cyriacus wenst alle kinderen en ouders alle
goeds voor het nieuwe jaar
met heel veel
lente ‘hoop’
zomerse ‘warmte’
herfst ‘geluk’ en
winterse ‘geborgenheid’
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