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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 oktober (zie ook schoolkalender)
- Boeksterren
- Vier X Wijzer
- Brief ouder(s) /verzorger(s) van groep 4, 5 en 6
- Werkgroep verkeersouders
- Afscheid pastor Lonneke
Agenda/ activiteiten in oktober en november (zie ook schoolkalender)
Vr 16 oktober ‘Vier X Wijzer markt’. U komt toch ook?
Vr 16 oktober finales trefbaltoernooi groepen 5 en 6
Ma 19 oktober t/m vr 23 oktober herfstvakantie
Ma 26 oktober 2e MR vergadering
Wo 28 oktober zijn de leerlingen van groep 7 en 8 vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten van de
groepen 7 en 8 op stichtingsniveau. WIJZIGING t.o.v. de datum in de schoolkalender!
Wo 28 oktober hoofdluiscontrole
Wo 28 oktober finales trefbaltoernooi groepen 5 en 6
Do 29 oktober fietskeuring groep 3 t/m 8
Vrij 30 oktober pastor Lonneke op groepsbezoek (onder andere uitleg/gesprek over Allerheiligen en
Allerzielen)
Zo 1 november Allerheiligen
Ma 2 november Allerzielen
Di 3 november alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. teamnascholing Vierkeerwijzer
Za 7 november Oud IJzeractie Sint Cyriacusschool (zie het blauwe inlegvel in het dorpsblad)
Ma 9 november jaarvergadering ouderraad 20.00 uur
Di 10 november leerlingen uit Hörstel komen op bezoek (uitwisselingsproject met leerlingen van groep 7)
Wo 11 november Sint Maarten
Wo 25 november zorggesprekken groep 1 t/m 7 + voortgangsgesprekken groep 8
Zo 29 november 1e zondag van de Advent
Boeksterren
Voor groep 5 t/m 8 stond op di 13 oktober
het programma ‘Boeksterren’ op het
programma.
Met het thema van de Kinderboekenweek
'Raar maar waar' zijn de kinderen aan de
slag gegaan om hun eigen stripboek te
maken waar ze zelf de hoofdrollen in spelen. Schrijven, tekenen, knutselen, een workshop poseren voor de
camera, kostuums en een greenscreen fotoshoot moeten resulteren in een te gek stripboek waar de
kinderen de sterren van zijn.
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Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een boek aangeboden. De school, de TSO commissie en de
ouderraad delen de kosten. Nu nog even wachten tot de boekjes gedrukt zijn. Spannend…………………….
Vier X Wijzer
Dit schooljaar zijn we als school begonnen met VierKeerWijzer.
Het 1e thema draait nu in alle groepen.
Op vrijdag 16 oktober sluiten we het 1e thema af. Om u inzicht te geven
hoe Vier X Wijzer er nu in de praktijk uitziet en waar de kinderen aan
hebben gewerkt nodigen we u van harte uit op vrijdag 16 oktober.
De groepen 1 t/m 4 houden een ‘Vier X Wijzer markt’ van 11.30 t/m 12.00
uur en de groepen 5 t/m 8 houden een ‘Vier X Wijzer markt’ van 14.30 uur t/m 15.00 uur.
Opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!
Brief ouder(s) /verzorger(s) van groep 4, 5 en 6
Betreft: Informatie screening (motorische vaardigheden en algehele fitheid)
Op woensdag 28 oktober vindt tijdens een reguliere gymles een screening op motoriek en fitheid plaats.
Deze screening wordt uitgevoerd door de buurtsportcoach, kinderfysiotherapeuten van fysiotherapie
Dalfsen en de groepsleerkracht. Het zal de jaarlijkse shuttle-run test vervangen.
Het doel van deze screening is om zicht te krijgen in de motorische vaardigheden en algehele fitheid van
kinderen. De resultaten van deze screening per kind zijn vertrouwelijk. Alleen de totaalscores van de
deelnemende scholen (gemeente Dalfsen) zullen aan de ouders kenbaar gemaakt worden via een extra
bijlage in een nieuwsflits. Zijn er op basis van de screening individuele signalen van motorische aard dan zal
de groepsleerkracht dit communiceren met de desbetreffende ouders.
Het meedoen aan de screening is niet verplicht. Wilt u niet dat uw kind gescreend wordt, geef dit dan voor
woensdag 28 oktober door aan de betreffende groepsleerkracht.
Aangezien groep 3 en 4 samen gymmen, doet groep 3 gewoon mee met de motorische screening. Echter
geldt voor de leerlingen van groep 3 dat er geen inhoud wordt gegeven aan de screening.
Werkgroep verkeersouders
Na jaren lang coördinator geweest te zijn van de verkeerouders heeft Charles Fakkert onlangs het
coördinatorschap overgedragen. Naast Charles heeft ook Rolf Halverhout door verhuizing de werkgroep
verlaten. We willen Charles en Rolf hartelijk danken voor hun inbreng.
Gelukkig hebben we een tweetal nieuwe leden mogen begroeten namelijk Fiona ter Braak en Kristian
Dekker.
Fietskeuring
De dagen worden al weer snel korter. Met de herfstvakantie in het vooruitzicht een goed moment om de
fietsen eens goed na te kijken. De jaarlijkse fietskeuring staat gepland op donderdag 29 oktober. We
verwachten dan dat alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de fiets meebrengen naar school.
Afgelopen jaar bleek dat een groot aantal kinderen de fiets niet bij zich had. We hopen dat dit jaar het
percentage fietsen wat gekeurd wordt hoger is. Breng dus allemaal de fiets mee!
Helaas is de daling van het aantal fietsen met mankementen afgelopen jaar omgebogen in een stijging.
Meest voorkomende problemen waren:
 Handvatten los of niet aanwezig,
 Defecte of ontbreken van verlichting,
 Het ontbreken van reflectoren in wielen, trappers of achter op de fiets.
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Medewerkers van Salland tweewielers uit Dalfsen zullen assisteren tijdens deze keuring.
Tijdens de keuring zal op de volgende punten gecontroleerd worden:
Algemeen:
1. Het stuur zit goed vast
2. De bel is goed te horen
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur
4. De remmen (handremmen, terugtraprem) werken goed
5. De remblokjes zijn niet versleten
6. De banden zijn heel en hebben voldoende profiel
7. De spaken in beide wielen zitten goed vast
8. De trappers zijn voldoende stroef
9. Het zadel zit goed vast
10. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld
11. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak
Verplichte reflectie
12. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets
13. Beide wielen hebben witte of gele reflectoren, die een aaneengesloten cirkel vormen
14. Beide trappers hebben twee gele reflectoren
Extra reflectie en verlichting
15. Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets, of geïntegreerd in de koplamp
16. De koplamp werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft wit of geel licht
17. Het achterlicht werkt goed, zit stevig aan de fiets vast en geeft rood licht
18. De dynamo werkt goed, ook bij nat weer
19. Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in frame
Als de fiets voldoet aan de eisen die zijn gesteld bij de vragen 1 tot en met 14 voldoet de fiets aan de eisen
die de wet stelt aan een ‘dagfiets’.De fiets is overdag veilig te gebruiken. Je mag met deze fiets overdag bij
goed zicht de weg op.
Als de fiets ook aan de eisen voldoet die zijn gesteld bij de vragen 15 tot en met 19, dan voldoet de fiets aan
de eisen die de wet stelt aan een ‘nachtfiets’. Je mag met deze fiets ook in het donker en overdag bij slecht
zicht de weg op.
Voldoet de fiets aan alle eisen die zijn gesteld bij de vragen 1 tot en met 19, dan krijgt de fiets de ‘OK-sticker’
van Veilig Verkeer Nederland.
Hier gaan we natuurlijk allemaal voor.
Afscheid pastor Lonneke
Op woensdagavond 11 november wordt er een afscheidsviering
georganiseerd voor pastor Lonneke. Zij gaat de Emmanuelparochie
verlaten en het pastorale team versterken van de parochie Heilig Kruis
(Raalte en omstreken). Als verrassing willen we in deze viering pastor
Lonneke met zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten van de Sint
Cyriacusschool toezingen. Dit heeft ze verdiend en we weten zeker dat
ze dit fantastisch vindt. De viering begint om 19.00 uur in de kerk in Hoonhorst. Onze vakleerkracht muziek
juffrouw Marlous oefent de twee liedjes in tijdens de muzieklessen. Zingt uw kind ook mee tijdens de
afscheidsviering? Meester Ruben heeft al gevraagd in de groepen 3 t/m 8 wie er mee wil zingen in deze
afscheidsviering. Vooral veel kinderen in de middenbouw groepen reageerden tot dusver positief.
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