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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 maart 2015
- Hoofdluiscontrole
- Atelier
- ‘Rare haren dag’
- Projectweek ‘Lentekriebels’
- Kleding - en schoeninzameling ZEGT ’T VOORT…ZEGT ’T VOORT…ZEGT ’T VOORT
- Bibliotheek op school (BOS)
- Vastenactie
Agenda/activiteiten maart 2015 2015
Vrij 13 maart ‘Rare haren dag’
Ma 16 maart Start projectweek ‘Lentekriebels’
Di 24 maart Uitwisselingsproject Hörstel (kinderen groep 7)
Zo 29 maart Palmzondag Start Goede Week
Hoofdluiscontrole
Tijdens de hoofdluiscontrole van woensdag 4 maart zijn er geen luizen gevonden. Wel enkele neten. We
vragen u de komende weken gewoon te blijven kammen. De volgende controle vindt plaats op woensdag 13
mei na de meivakantie.
Atelier
Op vrijdagmiddag 6 en 13 maart is er weer het ‘geliefde’ atelier voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
Op vrijdagmiddag 13 maart is een ieder om 14.45 uur van harte welkom om de gemaakte producten /
kunstwerken te komen bekijken.
‘Rare haren dag’
Een actie van onze leerlingenraad is om in dit schooljaar wat meer wedstrijdjes te organiseren. De volgende
wedstrijd die de leerlingenraad voor de kinderen van de St.Cyriacusschool organiseert heet ‘Rare haren dag’
en vindt plaats op vrijdag 13 maart. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden uitgedaagd om met de meest
maffe / absurde kapsels op school te verschijnen. De leerlingenraad zal op basis van hun eigen criteria
diverse prijzen toekennen aan jongens en meisjes van de onderbouw en bovenbouw. We zullen uiteraard
enkele foto’s op onze schoolwebsite plaatsen.
Projectweek ‘Lentekriebels’ 16-20 maart 2015
In deze week wordt er in alle groepen aandacht besteed aan het project 'Lentekriebels'.
In de onderbouw staat vooral het verschil tussen jongens en meisjes centraal. In de bovenbouw staat de
lichamelijke ontwikkelingen met de daarbij behorende gevoelens en het respecteren van elkaars grenzen
centraal.
We starten de week met het geven van complimenten en de vraag: van welk gedrag of gevoel word jij blij?
Wij nodigen u uit op vrijdag 20 maart vanaf 11.40 om een kijkje te nemen in de school om zo te zien waar wij
in alle groepen aan gewerkt hebben.
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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
Bibliotheek op school
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het project ‘De bibliotheek op
school’. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we onze eigen schoolbibliotheek al
voor de meivakantie openen!
Elke leerling krijgt een bibliotheekpas indien hij of zij er nog geen één heeft. In de
week van 2 t/m 6 maart heeft u via uw kind een brochure ontvangen genaamd
‘BIEB mini-glossy voor ouders’ met daarin een brief van de bibliotheek Dalfsen
met meer informatie over deze pas. In deze brief stond onder andere dat als u
bezwaar heeft tegen dit lidmaatschap u een mail kan sturen naar
m.boesenkool@bibov.nl
We hebben onze eigen boekencollectie goed onder de loep genomen om te kijken welke boeken geschikt
zijn voor de nieuwe bibliotheek.
De boeken die uiteindelijk overgebleven zijn, moeten worden overgezet in ons uitleensysteem.
Hierbij kunnen we extra hulp goed gebruiken. Op maandagmorgen 16 maart wil Annet Meems

van de bibliotheek deze boeken gaan overzetten en coderen (barcodes en stickers
plakken, etiketten maken). Wie wil ons daarbij helpen? Graag een mailtje naar:
monique@cyriacus.nl
Een groot deel van de jeugdcollectie van de bibliotheek maakt straks onderdeel uit van de bibliotheek op
school. De bibliotheek levert om te beginnen 3 boektitels per kind. Daar betaalt de school jaarlijks een
vergoeding voor per kind aan de bibliotheek. De bibliotheek zorgt er ook voor dat de boeken en boektitels
up to date blijven.
Wanneer de bibliotheek straks geopend is, hebben we een aantal ouders nodig die op een nog nader te
bepalen dag en tijdstip willen helpen bij het uitlenen van de boeken. Wanneer u hiervoor interesse heeft,
kunt u dit ook kenbaar maken door een mailtje te sturen naar monique@cyriacus.nl
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Vastenactie
Ook de school draagt dit jaar weer een steentje bij om geld in te zamelen voor het Zuster Lucille fonds.
Afgelopen dinsdag is pastor Lonneke op school geweest om een verhaal te vertellen en met kinderen in
gesprek te gaan over de 40 dagen (vasten) tijd. Tevens was Lucia Kroes en Herman v/d Vegt op school om
toe te lichten voor welk project de kinderen geld kunnen sparen.
Alle kinderen hebben voor de Krokusvakantie een blad meegekregen waar ze een vastendoosje van kunnen
vouwen om het gespaarde geld in te kunnen bewaren. Door klusjes te doen hopen de kinderen zoveel
mogelijk geld bij elkaar te sparen voor het Zuster Lucille fonds. Lucia Kroes heeft de kinderen laten zien dat
ze met het gespaarde geld een nieuw schoolgebouw in Kenia willen bouwen. Ze heeft ook foto’s laten zien
wat er de afgelopen jaren is gebeurd met het geld vanuit de Vastenactie. Vraag uw kind er maar eens na.
We merken de afgelopen jaren wel dat de kinderen over het algemeen een zetje in de rug nodig hebben om
zich in te zetten voor de Vastenactie. De Vastendoosjes mogen worden ingeleverd tijdens de Witte
Donderdagviering op 2 april 2015.
Indien het Vastendoosje zoek is geraakt, geen paniek. Uiteraard mag het gespaarde geld ook in een envelop
of zoiets dergelijks ingeleverd worden.
In een volgende nieuwsflits informeren we u over bepaalde onderwijskundige ontwikkelingen in de
school.

3

