jaargang 19
nummer 14
juli 2018
Voor actueel nieuws en foto’s verwijzen we naar onze website (www.cyriacus.nl) en facebookpagina.
Agenda/activiteiten de komende periode:
Datum
Activiteit
10 juli
12 juli
13 juli
16 juli
18 juli
18 juli
19 juli
20 juli
23 juli t/m 31 augustus

mogelijkheid tot aanvragen rapportgesprek (datum in overleg)
uitleg vakantiebieb gr. 3 t/m 8
viering einde schooljaar en aansluiten ouderbedankmorgen
groepen maken kennis met de nieuwe leerkracht
musical groep 8 voor de kinderen en uitzwaaien groep 8
afscheidsavond groep 8
schoonmaakavond groep 1/2
laatste schooldag voor de zomervakantie (12. 00 uur iedereen vrij!)
zomervakantie

Viering einde schooljaar
Op vrijdag 13 juli is om 8.45 uur een “eindejaarsviering” in de kerk. U bent van harte welkom de viering
bij te wonen. Aansluitend is er de ouderbedankmorgen.
Ouderbedankmorgen

Bijna dagelijks komen
er op St. Cyriacus
ouders over de vloer,
die zich op diverse
manieren inzetten
voor hun kinderen en
de school. Als
schoolteam vinden
wij dit geweldig om
te zien en maakt het
ons mogelijk het onderwijs te geven dat we voor ogen hebben.
Om blijk te geven van onze waardering nodigen de leerkrachten en leerlingen van de school alle
ouders uit voor een ouderbedankochtend op onze school met koffie/thee en allerlei lekkernijen. Op
deze ochtend willen de groepen u op theatrale, muzikale of creatieve wijze bedanken voor uw inzet.
U bent van harte welkom op vrijdag 13 juli rond 9.30 uur (aansluitend aan de viering in de kerk) op
het leerplein van de school. U komt toch ook?
Wijziging vakantie en verlofrooster
Bij het verder invullen van de jaarplanning kwamen we in de knel met de extra vrije dag op 5 juli
2019 die we hadden gepland. We hebben besloten deze dag van het vakantierooster af te halen.
Mocht u deze al op uw kalender hebben gezet verzoeken we u deze te schrappen.
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Jaarkalender
U ontvangt waarschijnlijk nog voor de zomervakantie de jaarkalender 2018-2019. Mocht het
onverhoopt niet lukken ligt deze de eerste schooldag klaar en staat deze al eerder op de website.
Nieuwe collega
Na de vakantie staat meester Max Kappert de hele week voor groep 5/6. Juf Sanne en juf Karin
starten later in het schooljaar. Meester Max werkt nu op de Esmoreit in Luttenberg en heeft daar al
ervaring opgedaan met Vierkeerwijzer. We zijn blij dat hij bij ons komt invallen.
Afscheid
We nemen met de zomervakantie afscheid van juf Debbie en juf
Milou, die dit jaar tijdelijk bij ons hebben gewerkt. Ze hebben
allebei gelukkig al een andere baan voor na de zomervakantie. Ook
meester Gerard, onze vaste ICT-er stopt bij de Cyriacus. Hij blijft
voor mijnplein werken en gaat de middag, die hij op onze school
was, invullen in Olst. Meester Eric gaat de ICT-taken overnemen.
We willen deze drie collega’s bedanken voor hun inzet en we zullen
ze missen!
Meubilair
We zijn zoals u weet bezig het uitzoeken van nieuwe tafels en stoelen voor de leerlingen. Hoe meer
tafels en stoelen we bekijken, hoe meer nieuwe vragen we krijgen. Er is namelijk heel veel keus!
Gelukkig worden sommige dingen wel steeds helderder. De ervaringen van de kinderen in de klas
nemen we daarin ook mee. We hebben besloten een zorgvuldige keuze te willen maken en na de
zomervakantie verder te gaan kijken bij meerdere leveranciers.
Zomerdip?
Beste ouders,
Het einde van het schooljaar is in zicht. Het afgelopen jaar heeft uw kind een heleboel geleerd op
allerlei vakgebieden. Er is onder andere door de leerkrachten en de leerlingen heel veel energie
gestoken in de ontwikkeling van het technisch lezen.
De welverdiende zomervakantie lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar we moeten ons ook realiseren dat
die lange zomervakantie gevolgen kan hebben voor wat leerlingen in de afgelopen maanden hebben
geleerd. Bepaalde leerlingen zullen ook in de zomervakantie boeken lezen, andere kinderen raken
gedurende de hele zomervakantie geen boek aan. Uit onderzoek is gebleken dat de technische
leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt als er niet dagelijks meer geoefend
wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep niet meer het niveau hebben
dat ze voor de zomervakantie hadden. We noemen dit de zomerdip.

Het is daarom voor iedereen, maar vooral ook voor de zwakke lezers, van groot belang in de
zomervakantie dagelijks een poosje te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Maar hoe zorg
je er nu voor dat de leesontwikkeling van uw kind tijdens de zomervakantie gewoon spelenderwijs
doorgaat? Een aantal tips:
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- Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat uw kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet! Pak dus lekker zelf uw
favoriete boeken in en neem het mee op reis!
- Tip 2: Op vakantie? Neem leuke spellen mee.
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de
zon schijnt zijn spelletjes een leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior). De
maan-roos-vis-spelletjes zijn leuk voor beginnende lezers.
- Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!
Ga vooraf samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kunnen worden voorgelezen of samen gelezen. Wilt u niet
te veel boeken meenemen op www.vakantiebieb.nl kunt u vanaf 1 juli een aantal erg leuke
kinderboeken downloaden om ze vervolgens te lezen op een tablet. Voor uzelf kunt u ook mooie
boeken downloaden (zie tip 1).
Op school komt op donderdag 12 juli iemand van de bibliotheek de kinderen iets over deze app
uitleggen.
- Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, vakantiedoeboeken en
kindertijdschriften zijn leuk en zinvol om te lezen.
- Tip 5: Reis door ……
Ieder boek bevat een spannend avontuur met als hoofdpersoon een kind dat
woont in dat land, plus reismogelijkheden, een quiz en tips voor het maken van
een werkstuk of het houden van een spreekbeurt! Reeds verschenen: Reis door
... Frankrijk, Turkije, Suriname, Australië en Nederland! Klik voor meer informatie
over deze boeken op ‘Reis door...’
Bij het lezen is het heel belangrijk dat er leesplezier is bij de kinderen. Het gaat erom dat ze op een
ontspannen manier blijven lezen in de vakantie. Als u als ouder niet zoveel tijd heeft om samen met
uw kind te lezen, kan bijvoorbeeld een oudere broer/zus, een ander familielid of een kennis
regelmatig met uw kind lezen.
Omdat het technisch lezen in groep 3 en 4 net gestart en in grote ontwikkeling is, ontvangen de
leerlingen van deze groepen voor de zomervakantie een vakantie lees/werk boek van school.
Fotowedstrijd zomerlezen
Om het lezen in de zomervakantie een positieve stimulans te geven willen we ook dit jaar weer een
fotowedstrijd houden. Wij willen u vragen een foto te maken van de “mooiste vakantie leesplek” van
uw kind(eren).
Deze foto mag uw kind direct na de zomervakantie in de eerste schoolweek meenemen. Het formaat
van de foto mag 10 bij 15 cm zijn of iets wat bij dat formaat in de buurt komt. Alle meegenomen
foto’s zullen een mooi plekje krijgen in de gang van de school. De jury zal hieruit de mooiste foto
kiezen. De foto mag ook gemaild worden naar dit mailadres: m.corjanus@mijnplein.nl
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voorbeelden uit de voorgaande editie

Alle kinderen mogen één of twee boeken lenen uit de Bieb op School voor in de vakantie. De
kinderen van groep 1-2 mogen dit in de laatste schoolweek (tot donderdag) samen met hun ouders
doen. De Bieb op School is elke dag open van 8.15 tot 8.30 uur.
Ik wens u een fijne zomervakantie en veel leesplezier toe!
juf Monique Corjanus (taal- leesspecialist)
Activiteiten
De afgelopen maand is er weer veel gedaan, beleefd en geleerd in de klassen. Op onze website
(www.cyriacus.nl) en facebookpagina staan o.a. foto’s en verslagen van het bezoek aan het zwembad
van groep 5-6, de graffiti workhop en de excursie naar de Nooterhof van groep 1-2.

Gym Extra (ingezonden)
Inschrijving GymXtra 2018-2019 geopend
Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij ieder kind gelijk verloopt, is het lesprogramma
GymXtra ontwikkeld. Met GymXtra wordt er spelenderwijs gewerkt aan onder andere motorische en
sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en zelfvertrouwen. Vanaf donderdag 28 juni is het
weer mogelijk uw kind in te schrijven.
Onder deskun dige begeleiding van meerdere lesgevers gaan de kinderen in kleine groepjes aan de
slag. Het doel van GymXtra is dat kinderen makkelijker de aansluiting vinden bij bijvoorbeeld
leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles op school en op de sportvereniging.
In de gymlessen en gesprekken vooraf zitten
de motorische en sociale vaardigheden,
leefstijl en zelfvertrouwen verwerkt. Denk
daarbij aan het leren kennen van je eigen
lichaam (o.a. verminderen van angst voor
bewegen), omgang met andere kinderen (bijv.
grenzen leren stellen) of conditionele aspecten
(o.a. overgewicht tegengaan).
Per deelnemer word in samenspraak met
ouders een plan opgesteld om motorische of
sociale vaardigheden te verbeteren. GymXtra
is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 11
jaar.
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Prijs en locatie
De GymXtra-lessen kosten € 65,- voor een heel seizoen (oktober 2018 – mei 2019). De lessen
worden een keer in de week gegeven in zowel Dalfsen als Nieuwleusen. In Dalfsen wordt GymXtra
gegeven op donderdag van 16.00-16.45 uur in de Trefkoele+ (zaal A). In Nieuwleusen is het op
dinsdag van 15.45-16.30 uur in De Spil.
Aanmelden en vragen
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar één van de buurtsportcoaches via
buurtsportcoaches@dalfsen.nl . Vermeld in uw aanvraag de naam van het kind, de leeftijd en het
telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Voordat de aanmelding definitief is, vindt er een
intakegesprek plaats.
Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met de buurtsportcoaches via
telefoonnummer 06 – 30 02 21 61 of via het bovenstaande e-mailadres.

Theaterles (ingezonden)
Volg theaterles bij de jeugdtheaterschool
Dalfsen.
Wanneer uw zoon of dochter op een
podium staan een uitdaging vindt en een
inspanning wil verrichten voor een nog
mooier eindresultaat, dan bied de
jeugdtheaterschool Dalfsen alle ruimte
om te schitteren.
Eind september start de nieuwe
jaarcursus voor kinderen van 8 t/m 12
jaar en 12 t/m 17 jaar. Een jaar lang
goede, interessante theaterlessen en
toewerken naar een mooie
eindvoorstelling waarbij de kinderen alle
rollen spelen.
Op 21 september is er een
kennismakingsles voor onze
theatercursus. Informatie over locaties,
tijden, kosten en opgeven voor de gratis
kennismaking kan via de website
jeugdtheaterschooldalfsen.nl.
-De theaterschool heeft als doelstelling
actieve betrokkenheid van kinderen en
jongeren op het gebied van
podiumkunsten via professionele
educatie in de gehele gemeente Dalfsen
te vergroten.-
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